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ජනාධිපතිතුමාෙගන් ලත් සන්ෙද්ශය: 
 මහජන ආරක්ෂක පකාශනය 

නිෙව්දන: 
 2013 මාර්තු 08 දින ඉදිරිපත් කළ පනත් ෙකටුම්පත්: 

කථානායකතුමාෙග් තීරණය 
   පනත් ෙකටුම්පත්: ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙපත්සම් 

පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 

ෙපෞද්ගලික දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
 නීති විෙරෝධී ෙලස එතෙනෝල් ස්පීතු ෙගන්වීම 

රාජ  ආරක්ෂක ෙසේවා අණ සහ මාණ්ඩලික විද ාලය 
( සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: 

 පළමුවන වර කියවන ලදී 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
 අර්ල් ගුණෙසේකර පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) - [ගරු 

ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා] - පළමුවන වර කියවන ලදී 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT: 
    Public Security Proclamation 

ANNOUNCEMENTS: 
    BILLS PRESENTED ON 08TH MARCH, 2013 : Speaker’s 

Ruling 
 Bills : Petitions to the Supreme Court 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
    Illegal Import of Ethanol Spirits 
DEFENCE SERVICES COMMAND AND STAFF 

COLLEGE (AMENDMENT) BILL: 
    Read the First Time 
PRIVATE MEMBERS’BILLS: 
  Earl Gunasekara Foundation (Incorporation) Bill – 

[Hon. Alhaj A.H.M. Azwer] - Read the First Time 

சனாதிபதியிடமி ந்  வந்த ெசய்தி: 
   ெபா சனப் பா காப் ப் பிரகடனம் 
அறிவிப் கள்:  
 2013 மார்ச் 08ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 

சட்ட லங்கள் :சபாநாயகாின் தீர்ப்   
 சட்ட லங்கள் : உயர்நீதிமன் க்கு ம க்கள் 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
 எதேனால் ஸ்பிாிட் சட்டவிேராத இறக்குமதி 
பா காப் ச் ேசைவகள் ஏவல் மற் ம் பணியாட்ெடாகுதிக் 

கல் ாி (தி த்தம்) சட்ட லம்: 
 தன் ைற  மதிப்பிடப்பட்ட  
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
   ஏர்ல் குணேசகர மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) - [மாண் மிகு 

அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்] ‐ தன் ைற   
மதிப்பிடப்பட்ட  

වරාය සහ ගුවන්ෙතොටුපල සංවර්ධන බදු ( සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත: 

 ෙදවන වර සහ තුන්වන වර කියවා සම්මත කරන ලදී 

ආර්ථික ෙසේවා ගාසත්ු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: 
 ෙදවන වර සහ තුන්වන වර කියවා සම්මත කරන ලදී 

සුරාබදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: 
 ෙදවන වර සහ තුන්වන වර කියවා සම්මත කරන ලදී 

විදුලි සංෙද්ශ බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: 
 ෙදවන වර සහ තුන්වන වර කියවා සංෙශෝධිතාකාරෙයන් 
  සම්මත කරන ලදී.  

ைற க, விமானநிைலய அபிவி த்தி அற ட் ச் (தி த்தம்) 
சட்ட லம்: 

 இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட்  
நிைறேவற்றப்பட்ட .  

ெபா ளாதாரச் ேசைவ விதிப்பன  (தி த்தம்) சட்ட லம்: 
 இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட்  

நிைறேவற்றப்பட்ட . 
ம வாி (தி த்தம்) சட்ட லம்: 
 இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட்  

நிைறேவற்றப்பட்ட . 
ெதாைலத்ெதாடர்  அற ட் ச் (தி த்தம்) சட்ட லம்: 
 இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட்   
  தி த்தப்பட்டவா  நிைறேவற்றப்பட்ட   

PORTS AND AIRPORTS DEVELOPMENT LEVY 
(AMENDMENT) BILL: 

 Read a Second, and the Third time, and passed 

ECONOMIC SERVICE CHARGE (AMENDMENT) 
BILL: 

 Read a Second, and the Third time, and passed 

EXලතCISE (AMEDMENT) BILL: 
 Read a Second, and the Third time, and passed 

TELECOMMUNICATION LEVY (AMENDMENT) 
BILL 

 Read a Second, and the Third time, and passed as 
amended 
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පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m,  
MR. SPEAKER [THE  HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair. 

 
 

ජනාධිපතිතුමාෙගන් ලත් සන්ෙද්ශය 
சனாதிபதியிடமி ந்  வந்த ெசய்தி 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 
 

මහජන ආරක්ෂක පකාශනය 
ெபா சனப் பா காப் ப் பிரகடனம் 

PUBLIC SECURITY PROCLAMATION 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පහත සඳහන් සන්ෙද්ශය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් මා 

ෙවත ලැබී තිෙබනවා: 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

2013 මාර්තු 08 දින ඉදිරිපත් කළ පනත් ෙකටුම්පත්: 
කථානායකතුමාෙග් තීරණය 

2013 மார்ச் 08ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
சட்ட லங்கள்: சபாநாயகாின் தீர்ப்  

BILLS PRESENTED ON 08TH MARCH, 2013: SPEAKER'S RULING 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
2013 මාර්තු මස 08 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඉදිරිපත් 

කරන ලද පනත් ෙකටුම්පත් 21 පිළිබඳව විපක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා විසින් 2013 මාර්තු මස 11 වැනි දින මා ෙවත 
ෙයොමු කරන ලද ලිපිෙය් සඳහන් කරුණු සහ ගරු විපක්ෂ 
නායකතුමා විසින් 2013 මාර්තු මස 18වන දින මා ෙවත ලිඛිතව 
වාර්තා කරන ලද කරුණු පිළිබඳව මාෙග් තීරණය දැනුම් දීමට 
කැමැත්ෙතමි. 

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 78වන ව වස්ථාෙවන් සහ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 45වන ස්ථාවර නිෙයෝගෙයන් පනත් 
ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අවශ  විධිවිධාන සලස්වා 
ඇත. ඒ අනුව උක්ත පනත් ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීෙමන් 
අනතුරුව පනත් ෙකටුම්පත්හි නාමයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ 
ෙල්කම් විසින් කියවන ලද අතර, පනත් ෙකටුම්පත් පළමුවන වර 
කියවන ලදුව එය මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලද ෙසේ සලකා 
පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය අනුව එම පනත් ෙකටුම්පත් ෙදවන වර 
කියවීම පසු දිනට නියම කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබා 
ෙදන ලදී. 

එෙසේ වුවද,  පනත් ෙකටුම්පතක්  ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දී 
ඊට අදාළ ගැසට් පතය පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් ෙම්සය මත 
තැබිය යුතු බවට ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ස්ථාවර නිෙයෝගවලින් නියම කර ෙනොමැති බව ෙපන්වා ෙදනු 
කැමැත්ෙතමි.  

පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව 1999 වර්ෂය 
ෙතක් පැවැති සම්පදාය වූෙය් පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ 
වහාම අංකයක් ලබා ෙදමින්, මුදණය කළ පනත් ෙකටුම්පතම 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් අතර ෙබදා හැරීමයි. ෙමම සම්පදාෙය් 
පැවැති ව ාකූලතාවන් නිසා පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන 
දිනෙය්දී ඊට අදාළ ගැසට් පතය මන්තීවරුන්ෙග් ෙම්සය මත 
තැබීෙම් සම්පදාය බිහි වූ අතර, එම සම්පදාය ෙම් වන ෙතක් පවතී.  

2013 මාර්තු මස 08 වැනි දිනට නියමිත න ාය පතය සකස් 
ෙකොට මුදණයට යැවීෙමන් පසු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායක  
ෙල්කම් විසින් එදිනට තවත් පනත් ෙකටුම්පත් 20ක් ඉදිරිපත් 
කිරීම සඳහා කටයුතු කරන ෙලස විධිමත්ව ඉල්ලා සිටි ෙහයින් 
පතිෙශෝධිත න ාය පතයක් පිළිෙයළ කරන ලදී.  

පතිෙශෝධිත න ාය පතය රජෙය් මුදණාලෙයන්  මුදණය 
ෙකොට ලබා ගැනීමට පමාද වූ ෙහයින්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභාෙල්ඛන කාර්යාංශය මඟින් මුදණය කරන ලද පතිෙශෝධිත 
න ාය පතෙය් පිටපත් 2013 මාර්තු මස 08 වැනි දින පැමිණ සිටි 
මන්තීවරුන්ට ලබා දීමට කටයුතු කර තිබුණු අතර, එහි පනත් 
ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම පිළිබඳ  දැනුම් දීෙමහි  අංක 1-21 දක්වා 
පනත් ෙකටුම්පත්, 45 වැනි ස්ථාවර නිෙයෝගයට අනුකූලව 
සභාවට යථා පරිදි ඉදිරිපත් කරන ලදී.  

එම අවස්ථාෙව්දී එම පනත් ෙකටුම්පත්වලට අදාළ සියලුම 
ගැසට් පත පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් ෙම්ස මත තබා 
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“ශ ලංකා ජනාප 

இலங்ைக சனாதிபதி 
President of Sri Lanka 

 

 
අංකය : ජීෙජ්එල්/308 

2013 මාර්තු මස 03 වන දින 
ෙකොළඹ දී ය. 

 
ගරු කථානායකතුමනි, 

 
(40 වැනි අධිකාරය වූ) මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනෙත් 12 වැනි වගන්තිය 

යටෙත් නිකුත් කරන ලද පකාශනෙයන් මා විසින් ශී ලංකාෙව් සන්නද්ධ 
හමුදාවල සියලුම සාමාජිකයින් දිවයිෙන් සියලුම පරිපාලන දිස්තික්ක තුළ සකීය 
ෙසේවය සඳහා කැඳවන ලදී. 

 
ඉහත කී පකාශනය නිකුත් කිරීමට ෙහේතුව තස්තවාදය සහ යම් මහජන 

කැළඹීමක් වැළැක්වීම සහ මැඩ පැවැත්වීම පිණිස බව පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත 
දැනුම් ෙදනු ලැෙබ්. 

 
   
 
 
 
 
 මහින්ද රාජපක්ෂ 
 ජනාධිපති" 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙනොමැති බව විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා විසින් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම් දුන් අතර, සභානායකතුමා සඳහන් කළ 
පරිදි එම දිනය තුළදීම අදාළ ගැසට් පත, පැමිණ සිටින සියලුම 
මන්තීවරුන්ට ලැබීමට සලස්වන බව මා විසින් දැනුම් ෙදන ලදී.  

පනත් ෙකටුම්පත් 21ට අදාළ ගැසට් පතවල ඉංගීසි පිටපත් 
ලැබී ඇති නමුත් භාෂාතෙයන්ම ගැසට් පත ලැබී ඇත්ෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත් 15ක පමණක් බව අජිත් පී. ෙපෙර්රා, සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති සහ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල යන ගරු පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන් විසින් එදින විටින් විට සභාවට දැනුම් ෙදන ලදී.  

එදින පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම පස්වරු 7.30ට අවසන් වීමට 
නියමිතව තිබූ නමුත් ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර 
තිබූ මන්තීවරුන් ෙදෙදනකුෙග් ෙනොපැමිණීම මත එම ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් ෙනොකිරීම නිසා පසව්රු 6.15ට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
අවසන් විය. එම අවස්ථාව වන විට සිංහල සහ ෙදමළ භාෂාවලින් 
ලැබී ෙනොතිබුණු, 

විදුලි සංෙද්ශ බදු (සංෙශෝධන), 

එකතුකල අගය මත බදු (සංෙශෝධන),  

ඔට්ටු ඇල්ලීම හා සූදු බදු (සංෙශෝධන),  

ෙද්ශීය ආදායම් (සංෙශෝධන),  

බදු අභියාචනා ෙකොමිෂන් සභාව (සංෙශෝධන) හා මුදල්-  

යන පනත් ෙකටුම්පත්වල පිටපත්, සිංහල සහ ෙදමළ 
භාෂාවලින් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ලැෙබන අවස්ථාෙව්දී පැමිණ සිටි 
මන්තීවරුන් විසිර ෙගොස් සිටි ෙහයින්, මාෙග් නියමය පරිදි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහෙල්කම් විසින් එදින පැමිණ සිටි 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට පමණක් එදිනම ලැබීමට සලස්වන 
ලදී.  

ඉහත කරුණු අනුව ෙමම පනත් ෙකටුම්පත් 21 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද අවස්ථාෙව්දී ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවට ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනිව 
කටයුතු කර ෙනොමැති බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

තවද, මින් ඉදිරියට පනත් ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් කරන 
අවස්ථාෙව්දී අදාළ ගැසට් පත, භාෂාතෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මන්තීවරුන්ට ලබා දීමට හැකි වන පරිදි, අදාළ අමාත ාංශ විසින් 
කල් ෙව්ලා ඇතිව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහෙල්කම් කාර්යාලයට ලබා 
දීමට පියවර ගත යුතු බවට දැඩි ෙලස අවවාද කර සිටිමි.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி தல்வர்) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 
Opposition) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් ගැන ඔබතුමාත් දැනුවත් කර 

තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුව එදා රැස්ෙවන අවස්ථාෙව්දී 
ෙම්වා මුදණය කර තිබුෙණ්වත් නැහැ. විටින් විට ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත් මුදල් අමාත ාංශෙය් වාහනවලින් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගනාවා. මුදණය කර තිබුණා නම් ඔබතුමා කියන තත්ත්වය ගැන 
අපට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඒත් මුදණය කර තිබුෙණ් නැහැ. 
ෙවන එකක් තියා න ාය පතය තිබුෙණ්ත් නැහැ.  [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමා පිළිතුර ෙදන්නෙකෝ. ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් 
මන්තීතුමා මට දැනුම් දුන්නා- 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමා ඔබතුමාෙග් අදහස පකාශ කරන්නෙකෝ. 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්  මන්තීතුමා මට දැනුම් දුන්නා, 

මහෙල්කම්තුමා ළඟට ගිහින් ඒ පශ්නය ගැන දැන ගන්න තිබුණාය 
කියා. ෙමතැන කාරණා ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් තමයි න ාය 
පතය.  අනික තමයි පනත් ෙකටුම්පත. මම ඉස්ෙසල්ලා න ාය 
පතය ගැන  කියන්නම් ගරු කථානායකතුමනි. The Order Paper 
is issued everyday on which Parliament conducts its 
Business.  එදා න ාය පතයක් තිබුෙණ් නැහැ.   අපි  225 ෙදනාම 
තමයි ෙම් සභාව  කියන්ෙන්. එදා න ාය පතයක් තිබු ෙණ් නැහැ. 
මා එදා පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම්වලට සහභාගි ෙනොවුණාට එදා දවල් 
රැස්වීම පටන් ගන්න ඉස්ෙසල්ලා මම ඇහුවා, ෙමොකක්ද අද  න ාය  
පතෙය් ති ෙබන්ෙන් කියලා.  ඒ වනෙකොට  න ාය පතයක් නිකුත්  
කරලා නැහැ කිව්වා.  ෙම් සභාව කියන්ෙන්  අප 225 ෙදනාටමයි; 
එක පුද්ගලෙයක්, ෙදෙදෙනක්, තුන් ෙදෙනක් ෙනොෙවයි.  එෙහම 
නම් ඒ 225 ෙදනාටම න ාය පත ලැබුෙණ් නැත්නම් අපි  එදින 
කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවැනි කාරණය තමයි පනත් 
ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම.  45වන ස්ථාවර නිෙයෝගෙයහි ෙම් 
විධියට සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා: 

''45. පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ යුතු යැයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
නිෙයෝගයක් ෙනොමැතිව ද දැනුම්දීෙමන් පසු ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 78 වන 
ව වස්ථාෙව් විධිවිධානයන්ට යටත් ව අමාත  මණ්ඩලෙය් ඇමතිවරයකුට ෙහෝ 
නිෙයෝජ  ඇමතිවරයකුට  ෙහෝ පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. 
......... ''  

ඒ අනුව පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ.  ඉදිරිපත් 
කරන්න නම් පනත් ෙකටුම්පත තිෙබන්න ඕනෑ. රජෙය් 
මුදණාලෙයන් අපට ලැබී තිෙබන  කරුණු අනුව බලන විට ෙම් 
සියල්ලම එදා දහවල් 2.00 වනෙකොට  ෙම්  පාර්ලිෙම්න්තුවට ලැබී 
තිබුෙණ් නැහැ.  දහවල් 2.00 වනෙකොට ඉස්ෙසල්ලාම ආෙව් 
Value Added Tax (Amendment) Bill  එෙක් ඉංගීසි පිටපත  
පමණයි.  ෙකොෙහොමටත්  දැන් ඒ පනත් ෙකටුම්පත 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩුවකට භාජනය ෙවලා තිෙබනවා.  අනික් 
ඒවා එක එක  ෙවලාවල්වලට තමයි ආෙව්. ඒ ෙවලාෙව් තිබුෙණ් 
නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, එදින හැන්සාඩ් වාර්තාව  අරෙගන 
බැලුෙවොත් ඔබතුමාට ෙපෙන්වි,  විෙශේෂෙයන්ම එහි  ෙම් ගැන 
සඳහන් කර තිෙබන බව.   

එහි ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා කියා තිෙබනවා, සමහර 
පනත් ෙකටුම්පත්වල පිටපත් තවම ලැබිලා නැහැ කියලා.  එහිදී 
ඔබතුමා කියා තිෙබනවා, "ඔබතුමන්ලාට දැන් ඒවා ලැෙබනවා" 
කියලා. ඊට පස්ෙසේ ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා කියා තිෙබනවා, 
"ඔබතුමා කියනවා නම් අප පිළිගන්නම්" කියලා.  ඒත් ෙබොෙහෝ 
ෙවලා යන තුරු අපට ෙමොකුත් ලැබී තිබුෙණ් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, 2013 මාර්තු 08වැනි දා හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙව් Columns 557 සහ 558 ෙකෙරහි මම ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා. Column 558හි සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා: 

"ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද න ාය පතය අෙප් ෙම්ස මත 
නැහැ. නමුත් මම එකක් ෙගන්වා ගත්තා. එහි සඳහන්ව තිෙබනවා, පනත් 
ෙකටුම්පත් 21ක් අද පිළිගන්වන බව. ඒ පනත් ෙකටුම්පත් අෙප් ෙම්ස මත 
තියලා නැහැ. "  

ඒ අවස්ථාෙව්දී ගරු අජිත්  පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමාත් ඒ 
කාරණයම පකාශ කර තිෙබනවා.  

එම හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් Column 576හි සඳහන්ව, තිෙබනවා, 
ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමා මූලාසනයට පැමිණි බව. එම හැන්සාඩ් 
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වාර්තාෙව්ම Column 591 සහ Column 592හි සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා සඳහන් කර තිෙබනවා ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත් ලැබී නැති බව. ඒ අවස්ථාෙව්දී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
මන්තීතුමාත් අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමාත් සඳහන් කර 
තිෙබනවා ඒ පනත් ෙකටුම්පත් ලැබී නැති බව. ඒ කියන්ෙන් ඒ 
ෙවන ෙකොට ඒවා ෙම් ගරු සභාවට ෙගනැත් මන්තීවරුන්ට ෙදන්න 
අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව ෙම්කයි. අප රජෙය් 
මුදණාලය සමඟ සාකච්ඡා කළා. ඒ අවස්ථාව වන විට ඒ සමහර 
ඒවා මුදණය කර තිබී නැහැ. මුදණය කර තිබුෙණ් නැත්නම් ගැසට් 
එකත් නැහැ. අප දන්නවා මුදණාලෙයන් ගැසට් එකට 
ෙනොම්මරයක් දමන බව.  ඒත් ඇත්ත වශෙයන්ම ගැසට් කරන්ෙන් 
නැහැ. ඉතින් ගැසට් එකක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් අනුව 45වන 
ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් ඒ පනත් ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් කරන්න 
පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද ෙම් ගරු සභාවට අෙප් 
මන්තීවරු 225 ෙදනාම අයිතියි. අප ඔක්ෙකොම එකට එකතු ෙවලා 
තමයි වැඩ කරන්න තිෙබන්ෙන්. රජය අපට කියා තිබුණා පනත් 
ෙකටුම්පත් ගණනාවක් බහස්පතින්දා ඉදිරිපත් කරනවාය කියලා. 
On that day, the Bills were not available. The Bills were in 
the process of being printed and had been sent by a vehicle 
from the Finance Ministry.  When I spoke to the Secretary-
General in the evening, he said, "Sir, we have not got all of 
them".         

Then, you sent me some of them, not the whole lot. 
So, the House was not possessed of all the Bills at that 
time. When the House adjourned, only 15 Bills had been 
given in all three languages.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි, ඉදිරිපත් කරපු පනත් ෙකටුම්පත් 

සියල්ෙලහිම ඉංගීසි පිටපත් තිබුණා ෙන්ද? 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
නැහැ ගරු කථානායකතුමනි. ෙගනැල්ලා තිබුෙණ් නැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
නමුත් සිංහල ඒවා සහ ෙදමළ ඒවා- 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
එදා පස් වරු 2.00 වන ෙකොට එවලා තිබුෙණ් නැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගැසට් පතය දිහාත් බලන්න. ගැසට් පතෙය් දිනය විධියට 

තිෙබන්ෙන් නියමිත පරිදි සතියකට-  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගැසට් පතෙය් ඒ දිනය ලියලා තිෙබනවා. ඒත් print කරලා 

තිබුෙණ් නැහැ. They have taken the order. You must call for 
the Government Printer immediately. We can go to 

Narahenpita - ගරු කථානායකතුමනි, අපත් ෙම් ෙතොරතුරු 
ෙසොයා ගත්තා. ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යැවීමක්. ඒ විධියට 
දිනය දැම්මාට කමක් නැහැ සතියකට ඉස්සර ෙවලා අපට ඒවා 
දුන්නා නම්. ෙපබරවාරි මාසෙය් දිනයක් දැම්මාට කමක් නැහැ. 
හැබැයි, සතියකට ඉස්සර ෙවලා අපට ඒ පිටපත්  ඕනෑ. එෙහත් 
print කරන්න ආරම්භ කෙළේ කවදාද? බහස්පතින්දායි ඒ 
නිෙයෝගය දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, ෙකටුම්පත් සකස් 
කරලා තිබුෙණ් නැහැ. ෙකටුම්පත් සකස් කරලා තිබුෙණ් නැති 
නිසා තමයි අප කියන්ෙන්- You are turning Parliament into a 
joke. The normal procedure is, you put the date and 
whatever it is you print it and send it within a week. Then, 
we have no problems. We are not going to kick up a row 
about the date. මට ලැබිලා තිෙබන වාර්තාව අනුව, දවල් 1.30ට 
විතර තමයි ෙම් ෙකටුම්පත් එවන්න පටන් ගත්ෙත්. Value Added 
Tax (Amendment) Bill එක තමයි ඉස්සර ෙවලාම එව්ෙව්. 
ඒවාෙය් ෙදමළ පිටපත් එවන ෙකොට රාති 8.00 ෙවලා තිෙබනවා. 
න ාය පතෙය්ත් ෙකොටසයි  තිබුෙණ්.  අපට න ාය පතය දීලා 
තිබුෙණ්ත් නැහැ. දිනය දාලා තිබුණත් සතියකට  ඉස්සර ෙවලා 
වත් ඒ ෙකටුම්පත් මුදණය කර තිබුෙණ් නැහැ. සමහර ඒවා  
සිකුරාදා උෙද් තමයි මුදණයට ගිෙය්.  

ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, අෙනක් අයෙග් අදහස්වලටත් 
ඇහුම් කන් දීලා ෙම් ගැන ෙවනම සාකච්ඡා කරමු. අපි 
විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් මුදණාලයට කථා කළා. මුදණාලයට කථා 
කළාම, ඒ අය කියන්ෙන්ත් ෙම්වා විටින් විට මුදණය කළ බවයි. 
එෙහම නම්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත්වල දින දාලා තිෙබනවා නම් 
ඒක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යැවීමක්.  ඒ දමපු දිනය කුමක් 
වුණත් කමක් නැහැ,  අපට ෙපන්වන්න  සුමානයකට කලින් ෙහෝ 
ඒවා මුදණය කරලා තිබුණා නම්. නමුත් ඒවා මුදණය කරලා 
තිබුෙණ් නැහැ. "ඉදිරිපත් කිරීම" කියන සිංහල වචනවල අදහස 
ෙමොකක්ද? ඉදිරිපත් කරනවාය කිව්වාම සියලුම මන්තීවරුන්ට 
ඒවා ලැබිලා තිෙබන්න ඕනෑ. ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දීවත් ඒවා 
අපට ලැබී තිබුෙණ් නැහැ.  ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සියල්ලම  
ඉදිරිපත් කරනවාය කියන අවස්ථාෙව්දීවත් ඇමතිතුමා  ළඟ  
සියලුම පනත් ෙකටුම්පත් තිබු ෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් 
තිබුෙණ්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න.  ඔබතුමා කියන කාරණය අපට පිළිගන්න පුළුවන් ෙම්වා 
මුදණය කරලා තිබුණා නම්, ෙම් න ාය පතෙය්වත්. එෙසේ මුදණය 
කරලා ෙනොතිබීම ගැන කරුණු කියන්නයි මම විෙශේෂෙයන්ම- 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
නමුත් අපි ළඟ තිෙබන්ෙන්  "පනත් ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් කළ 

දිනය" කියලා ෙන්. එෙහම නම් අපි ෙවනම පරීක්ෂණයක් 
පවත්වන්න ඕනෑ ෙම් දිනය වන විට ෙම්වා ගැසට් කරලා තිබුණාද 
කියලා. නමුත් දැනට ඉදිරිපත් වී තිෙබන, ඔබතුමාෙග් ලිපිෙය් 
තිෙබන කරුණු පිළිබඳව ෙසොයා බලලා ෙන් මෙග් තීරණය දීලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කිව්ෙව් දිනය ගැන. මම දැන් 

අලුත් පශ්නයක් මතු කරලා තිෙබනවා, අපව ෙනොමඟ යැව්වාද 
කියලා. ෙමොකද, ෙම්වා මුදණය කරලා තිබුෙණ් නැහැ. ඇත්ත 
වශෙයන්ම-  

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අලුත් පශ්නය ගැන අෙප් අවධානය තදින්ම ෙයොමු කරන්න  

ඕනෑ. ෙමොකද, අපි ඒ විස්තර දන්ෙන්ත් නැහැ ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
February මාසෙය් දිනය දාලා, මුදණය කළාට කමක් නැහැ.  

අපි ඒ ගැන ෙසොයන්න යන්ෙන් නැහැ. Those are technical 
issues. නමුත් ෙමතැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවන 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒකයි මම කියන්ෙන්. ෙම් අය කැඳවලා 
සියලුම details අරෙගන, printing details  අරෙගන බලමු 
ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ් කියලා. The English copy of the Value 
Added Tax (Amendment) Bill was brought in but now the 
Value Added Tax (Amendment) Bill is anyway being 
challenged.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම නිෙයෝගයක් දීලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව ගරු විපක්ෂ 

නායකතුමා කරුණු කිහිපයක් මතු කළා.  ඒ මතු කළ කරුණු  
පිළිබඳව විවාදයක් අවශ  නැහැ. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
 Point of Order?  ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නවා ද?  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු විපක්ෂ නායකතුමා  මෙග් නිෙයෝගයට අමතරව කරුණු 

කිහිපයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ පිළිබඳව සභානායකතුමාෙග් පැහැදිලි 
කිරීෙමන් පස්ෙසේ අවශ  පිළිතුරු ෙනොලැෙබනවා නම් අවස්ථාව 
ෙදන්නම් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශව්ෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා) 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல், வ கால 
ைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கத் தரப்பின் தற்ேகாலாசா ம்)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 
and Drainage and Chief  Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ගරු විපක්ෂ නායකතුමා ඉදිරිපත් කළ 

කරුණු  පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් තීරණය පකාශයට පත් වී තිෙබනවා. 
ඊට අතිෙර්කව කරුණු තිෙබනවා නම් අප කාටත් ෙසොයා බලන්න 
පුළුවන්. ඒ  ගැන ගැටලුවක් නැහැ. ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් 
කාරණයටත් මා  විපක්ෂ නායකතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කැමතියි. දැන් එතුමා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක සඳහන් 
කරමින් කරුණු ඉදිරිපත් කළා.  එදින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු 
අංක  608හි ගරු  සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කියා තිෙබනවා, 
ඉංගිසි පිටපත්  21 ම ලැබී තිෙබන බව. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, 
ෙනොෙවයි.  ෙම් හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තිෙබන ෙද් මට කියන්න ඉඩ  
ෙදන්න. ඔබතුමාට කියන්න මා ඉඩ දුන්නා ෙන්. සිංහල පිටපත් 
ලැෙබමින් තිබුණා. ඒවා ලැබුණු විගස පාර්ලිෙම්න්තු ෙවන් 
මන්තීවරුන්ට ෙබදා හැර තිෙබනවා. එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටිෙය් 

මන්තීවරු අතෙළොස්සයි. කනගාටුයි කියන්න, මන්තීවරු 
ෙබොෙහොම අතෙළොස්සයි එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හි  ටිෙය්. ගරු 
විපක්ෂ නායකතුමනි, ඔබතුමාත් හිටිෙය් නැහැ; මාත් හිටිෙය් 
නැහැ. සභානායකතුමා සඳහන් කළ පරිදි  ඒ දවස තුළ 
මන්තීවරුන්ට ලබා දීම සඳහා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් මුදණය 
කරමින් තිබුණා.  

පනත් ෙකටුම්පත් 21 ක්  මුදණය  කරමින් පවතිනෙකොට 
තිෙබන පමාදය මත සභාව හමාර වීමට කලින් ෙමතැනට ලබා දීම 
සඳහා කටයුතු ෙකරුණා.  

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන සංවිධායකතුමා, අය වැය 

විවාදය අවසන් කෙළේ ෙදසැම්බර් මාසෙය් 8 වන දායි.  මුදල් හා 
කමසම්පාදන අමාත ාංශය අවසාන දිනය වන ෙතක් සිටිය එක 
තමයි ෙමතැන ගැටලුව ෙවලා -පශ්නය ෙවලා-  තිෙබන්ෙන්. 
ඒකටයි පතිකර්මය ෙසොයන්න ඕනෑ.  

  
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒකට පතිකර්මයක් ෙසවීම ඉතාම 

ෙහොඳයි. විපක්ෂ නායකතුමාත් අපත් ෙබොෙහොම කලින් ඉල්ලීමක් 
කර තිබුණා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පාර්ලිෙම්න්තු නීතිපති 
ෙකෙනක් පත් කරන්නය කියා. එතෙකොට ෙම් කටයුතු  expedite 
ෙවනවා. අෙප් කමෙව්දය අනුව කටයුතු කරන ෙකොට විවිධ 
තැන්වල පමාදයන් රාශියක් සිදු ෙවනවා. සමහර ෙවලාවට  යල් 
පැන ගිය ස්ථාවර නිෙයෝග, නීති ෙවනස් කර ගන්න ෙවනවා. 
විපක්ෂ නායකතුමාත් අපිත් අවුරුදු ගණනාවකට කලිනුත් කියා 
සිටියා, ෙම් කටයුතු ඉක්මනින් පිළිෙවළ කර ගන්න 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පධාන නීති නිලධාරිෙයක් සිටිය යුතුයි කියා. ඒක 
ඉතාම වැදගත්. ෙම්ක අද මතු වුණු වැදගත් කාරණාවක්.  

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙමය පක්ෂ නායකවරුන් සමඟ සාකච්ඡා කර වහාම 

කියාත්මක කළ යුතුයි.   
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
මම විෙශේෂෙයන් සඳහන් කෙළේ 45 වන ස්ථාවර නි  ෙයෝගය 

අනුව පනත් ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ කියා  පිළිෙවළ 
සම්බන්ධවයි. ඒ ෙවලාෙව් තිබුෙණ් නැහැ. සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා පසුව කියන විට ෙකොටසක් ඇවිත් තිබුණා. අපි ඒකයි 
බැලුෙව්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ ෙවලාෙව් ඉංගීසි භාෂාෙවන් සියලුම ෙද් තිබුණා. [බාධා 

කිරීමක්] ෙමතැන තිබුණා. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා ෙම්ක 

අරගත්ෙත් පස වරු 2.00ට. සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට 
ෙම්ක ලැබිලා තිබුෙණ් පස් වරු 5.00ට විතර. ඒත් ෙමතැන 
තිබුෙණ්  "At the Commencement of Public Business" කියා.   
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ඒ ෙවලාෙව් අච්චු ගහලා නැහැ. ඒකයි මම කියන්ෙන්. Print කරලා 
හරි ෙමහාට ආවා නම් කමක් නැහැ. That is what we are telling. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Print ෙවනවා. එතැන ඉඳලා ෙමතැනට එන්න තිබුණු 

අපහසුතාව - There was a delay in delivery.  All of us agreed 
to it at the Party Leaders' Meeting.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ආරම්භෙය්දීම ඉංගීසි භාෂාෙවන් සියල්ලම තිබුණා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙමතැන  ඔක්ෙකොම  තිබුණා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, රීති පශ්නයක්. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අපි ඉස්ෙසල්ලා අනුර දිසානායක මන්තීතුමාට අවස්ථාව ලබා 

ෙදමු. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

උත්තරීතරභාවය පිළිබඳව අෙප් රෙට් විශාල විවාදයක් ගියා.  විටින් 
විට ෙබොෙහෝ අය අදහස් දක්වමින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
උත්තරීතරභාවය පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. අපි හිතනවා, ෙමහි 
උත්තරීතරභාවය ආරක්ෂා වන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවත්, 
රීතීන් සහ සාම්පදායනුත් ආරක්ෂා කිරීෙමන් පමණයි කියලා. එෙසේ 
නැතිව වාක වලින්, විටින් විට පැන නැ ෙඟන පශ්න මත ඉදිරිපත් 
කරන කරුණුවලින් ෙමහි උත්තරීතරභාවය ආරක්ෂා වන්ෙන් 
නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ගරු අමාත තුමා 
පනත් ෙකටුම්පත් ටික ඉදිරිපත් කරනවා යැයි කියූ  අවස්ථාෙව් දී ඒ 
පනත් ෙකටුම්පත් ෙම්සය උඩ තිබුෙණ් නැහැ. මා හිතන හැටියට 
සහකාර මහ ෙල්කම්තුමිය ෙම් ගැන සාක්ෂි දරනවා ඇති. මා 
එතුමියෙගන් විටින් විට විමසා සිටියා, ෙම් පනත්  ෙකටුම්පත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත ෙකෙර්විද කියලා. එතුමියටත් ඒ ගැන 
නිශ්චිත අදහසක් තිබුෙණ් නැහැ. එතුමියත් කිව්ෙව්, 
"මුදණාලෙයන් ෙමහාට ලැෙබන පරිදි තමයි ෙම්වා සභාගත 
කරන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන්" කියලායි. මා හිතන හැටියට එතුමිය ෙම් 
ගැන සාක්ෂි දරයි. අවසානෙය් දී තමයි  ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් 
සභාගත කෙළේ නැත්නම් පස්ෙසේ හරි අපට එවන්නය කියන 

අදහසක් අපි එතුමියට ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ, ෙමොනවාද ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත් කියලා දැන ගන්න. ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට විවාදයට සහභාගී වීමට ෙපර, පනත් ෙකටුම්පත් 
සභාගත කරන ෙමොෙහොෙත්දීවත් ඒ පනත් ෙකටුම්පත් නැත්නම් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එම පනත් ෙකටුම්පත් ගැන විවාද කිරීෙම් 
ෙත්රුමක් නැහැ. 

ඉන් අනතුරුව සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා පශ්නය මතු 
කරන ෙකොට සභාව කල් තබලාත් අවසන්. සභාව කල් තබලා 
අවසන් වී කල් තැබීෙම් විවාදය අවස්ථාෙව්දී තමයි අවසන් 
අවස්ථාවට සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ෙම් පශ්නය පැන 
නැඟුෙව්. එතෙකොටත් විටින් විට අෙප් ෙසේවක මහත්තුරුන් විසින් 
අපට පැවසුෙව් සමහර පනත් ෙකටුම්පත්වල ඉංගීසි  පිටපත් ලැබී 
තිෙබනවා, නමුත් සියලුම භාෂාවලින් පිටපත් ෙනොමැති නිසා 
සභාගත කිරීෙමන් ඔවුන් වැළැකී සිටිනවා කියලායි. ඒක තමයි 
ඔවුන්ෙග් අදහස බවට පත් ෙවලා තිබුෙණ්. ෙම්ක අපි ෙසේවක 
මහත්වරුන්ෙගන් විමසුවා; කාර්ය මණ්ඩලෙයන් විමසුවා. 
ඔවුන්ෙග් අදහස බවට පත් වී තිබුෙණ් ඒකයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, අනතුරුව තමයි ඔබතුමා පැවසුව විදුලි සංෙද්ශ 
බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත, එකතුකළ අගය මත බදු 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත, ෙර්ගු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත, ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත, බදු අභියාචනා ෙකොමිෂන් සභාව (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත,  මුදල් පනත් ෙකටුම්පත කියන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් 
හෙය් ඉංගීසි, ෙදමළ, සිංහල පිටපත් තුනම රැෙගන රාතී ෙදොළහට -
ගරු කථානායකතුමනි, මා ඉතා වගකීෙමන් කියන්ෙන්- අපෙග් 
කාර්යාලයට නිලධාරි මහත්මෙයක් පැමිණ, කාර්යාලෙය් ෙදොරට 
තට්ටු කරලා අහනවා,  "ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කළ යුතුව 
තිබුණු පනත් ෙකටුම්පත් වගයක් දැන් ඇවිල්ලා තිෙබනවා, ඒ 
පනත් ෙකටුම්පත් කාර්යාලයට දීලා යන්නද?" කියලා.   ගරු 
කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභා කාලෙය්දී  ඉදිරිපත් කළ 
යුතු, සභාගත කළ යුතු පනත් ෙකටුම්පත්, යම් කවර ෙහෝ 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයකට රාතී 12.00ට ලබා දීෙමන් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව ෙහෝ රීතීන් ෙහෝ සම්පදායයන් ආරක්ෂා වන්ෙන් නැහැ. 
පසු ගිය කාලය පුරාවටම  තිබුෙණ් ෙමහි උත්තරීතරභාවය පිළිබඳව 
සාකච්ඡා; උත්තරීතරභාවය පිළිබඳ විවාද.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
සම්පදායයන් ඇති වනවා, නැති වනවා ෙන්. ඒක පශ්නයක් 

නැහැ.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, ඒක හරි. සම්පදායයන් එෙහම වන්න පුළුවන්. නමුත් ගරු 

කථානායකතුමනි, අපි ඉවත් කළ යුතු වන්ෙන් වැරදි 
සම්පදායයන්. අපි ආරක්ෂා කළ යුතු වනවා, නිවැරදි සම්පදායයන්. 
හැබැයි දැන් ෙමතැන සිදු විය යුතුව  තිබුෙණ් නිවැරදිව සිදු වන 
සම්පදායයක්. සභාවට කියන අවස්ථාෙව්දී පනත් ෙකටුම්පත් ටික 
ෙම්සය මත තැබීම. මම හිතන හැටියට ඒක ඉතාමත් ෙහොඳ 
නිවැරදි සම්පදායයක්.  

හැබැයි දැන් ඒ නිවැරදි සම්පදායන් ඉවත් ෙකොට 
කාර්යාලවලට රාතී 12ට තට්ටු කරලා, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කළ යුතු ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කිරීෙම් සම්පදායන් සුදුසු නැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඉස්සරත් එෙහම ෙවලා තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, මා දන්නවා.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
රාතිෙය්ත් හදිසිෙය් ෙබදනවා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 11ක්, 12ක් 

විතර ෙවනවා. ෙම් අවුරුදු 12 ඇතුළත මා දැකපු පළමුවැනි 
අවස්ථාව තමයි ෙම්, සභාගත කරනවාය කියන අවස්ථාෙව් පනත් 
ෙකටුම්පත් ගරු සභාෙව් ෙනොතිබී කාර්යාලයට ෙගොස් තට්ටු කර 
ලබා දීම. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මතු කළා ෙම්ක. 
ඔබතුමා විෙශේෂෙයන්ම කාර්ය මණ්ඩලයට අවවාද කළා, නියමිත 
පරිදි ෙදන්න කියලා. ඒෙකන්ම ෙපෙනන්ෙන් ඔබතුමාෙග් හෘදය 
සාක්ෂියට අනුව ඔබතුමාත් දන්නවා ෙමතැන සිදු වී තිෙබන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන අවශ  මූලධර්මයන් ආරක්ෂා කිරීම 
ෙනොවන බව. ඒ නිසා තමයි, "අවවාද කරනවාය" කියන පකාශයක් 
ඔබතුමාට ෙමතැනදී කරන්න සිදු වු ෙණ්. එෙහම නැතුව ඔබතුමා 
ඊට වඩා දරුණු පකාශයක් කරනවා. නමුත් මා හිතන හැටියට 
ඔබතුමාෙග් සීමාවන් තුළ එවැනි පකාශයක් පමණයි ඔබතුමාට 
කළ හැකි වන්ෙන්. අවවාද කිරීමක් වාෙග් ෙදයක්. ඒෙකන්ම 
ෙපන්නුම් කරන්ෙන්, ෙමොන තරම් විධියට ෙම් තිබිය යුතු 
සම්පදායන්, රීතින් උල්ලංඝනය කර තිෙබනවාද කියන එකයි. 
ඉතින් අප අහන්ෙන් එෙහම විවාදයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පැවැත්විය යුතු ද?  

ගරු සභානායකතුමා සහ විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමනි ඔබතුමා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායන් 
පිළිබඳව විටින් විට ෙම් ගරු සභාෙව් ඉතාමත් ෙව්ගවත් කථාවන් 
පැවැත්වූවා. හැබැයි ඔබතුමාෙග් හෘදය සාක්ෂියට එකඟ ද ෙම් සිදු 
වන ෙද්? අඩුම තරෙම් ගරු කථානායකතුමනි, ෙමෙහම කියනවා 
නම්, "සැබැවින්ම අතපසු වීමක් සිදු වී තිෙබනවා; එය 
පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායයක් බවට පත් කර ගත යුතු නැහැ; ඒ 
වැරැද්ද පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අප යම් පමාණයකට 
කනගාටුව පකාශ කරනවා; නමුත් මාර්තු මාසෙය් 31වැනිදාට ෙපර 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත කර ගත යුතුව තිෙබනවා; ඒ නිසා 
තමයි අප ෙම්ක සම්මත කරන්ෙන්." කියලා. අඩුම තරෙම් 
උඩඟුභාවයකින් ෙතොරව, උද්ධච්චභාවයකින් ෙතොරව එවැනි 
නම ශීලිත්වයක් තිබුණා නම්! එතෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අද 
ෙම්වා සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්ෙන්, විෙශේෂ ෙහේතුවක් ෙසේ සලකා. 
එතෙකොට හරි. විෙශේෂ ෙහේතුවක් ෙසේ සලකා. එතෙකොට ඒක 
සම්පදායයක් වන්ෙන් නැහැ. ඒක අනාගතයට අත් දැකීමක් බවට 
පත් වන්ෙන් නැහැ. ෙමවැනි විෙශේෂ අවස්ථාවක් නිසා, ආණ්ඩුව 
පත් වී තිෙබන අතිශය දුෂ්කර හා කනගාටුදායක තත්ත්වය නිසා 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්න කියලා 
ඉල්ලීමක් කරනවා නම්, ඒ පිළිබඳව සලකා බලන්නට පුළුවන්. 
නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රීතිවලට, සම්පදායන්වලට, 
ව වස්ථාවට මුවා ෙවමින් ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න, ෙම්වා 
සම්මත කරන්න හදනවා නම් එයින් අපි වැරදි සම්පදායයක්, වැරදි 
අත් දැකීමක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනාගතයට ඉතුරු කරනවාය 
කියන එක තමයි මෙග් අදහස.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, රීති පශ්නයක් තිෙබනවා. 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම දීපු තීන්දුවට විරුද්ධව-[බාධා කිරීමක්] ෙහොඳයි, ගරු 

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් රීති 
පශ්නය? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, 45වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් 

තිෙබනවා, " පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී පනත් ෙකටුම්පතක් 
ෙමෙසේ ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ විට ............" කියලා. මෙග් ෙගදරටත් 
රෑ  12.00ට ආවා. ගරු කථානායකතුමනි, මමත් අවුරුදු 25ක් 
තිස්ෙසේ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. හැබැයි මට නම් මතක 
නැහැ, කිසිම දවසක රෑ 12.00ට අෙප් ෙගදරට ඇවිල්ලා පනත් 
ෙකටුම්පතක් භාර ෙදන්න හදපු කමයක්. ගරු තිස්ස අත්තනායක 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට මතකද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
1989 මතක නැද්ද?  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
1989 වුෙණ්ත් නැහැ.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
සමහර ෙද්වල් කාට කාටත් අමතක ෙවනවා. මම පිළිගන්නවා, 

ෙමතැනදී සිංහල සහ දමිළ භාෂාවලින්- 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි සහෙයෝගෙයන් වැඩ කරන්න සූදානම්. ගරු අනුර 

දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් රජය පිළිගන්නවා නම් අත 
පසුවීමක් වුණා කියලා අපි ෙමහිදී අවශ  සහෙයෝගය ෙදන්න 
සූදානම්.  නමුත් ෙම්ක සම්පදායයක් කර ගන්න එපා. හැම දාම රෑ 
12.00ට අෙප් ෙගදරට ඇවිල්ලා පනත් ෙකටුම්පත් ෙදන්න පටන් 
ගත්ෙතොත්- 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම එය  අනුමත කරන්ෙන් නැහැ.  මම ඒක තමයි අවවාදයක් 

කෙළේ.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එදා දවෙසේම  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

හිටියා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දඬුවම් ෙදන්න පුළුවන් බලයක් මට තිබුණා නම් මම ඒකත් 

කරනවා.  
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ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තමුන්නාන්ෙසේ ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ. එක මන්තීවරෙයක් 

කථා කරනවා ෙන්. [බාධා කිරීමක්] එතුමාට කථා කරන්න ඉඩ 
ෙදන්න එපායැ. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එදා දවසම මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියා. ඇත්ත වශෙයන්ම එදා 

හැන්දෑෙව් 6.00ට තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් කෙළේ. 
එවිට අනුර දිසානායක මන්තීතුමාත්, සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමාත් සිටියා.  එතෙකොට - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කියා තිෙබනවා, එතුමාට 

ඉංගීසි භාෂාෙවන් පනත් ෙකටුම්පත් 21ම ලැබුණා, සිංහල 
භාෂාෙවන් පනත් ෙකටුම්පත් යම් පමාණයක් ලැබී තිෙබනවා 
කියලා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ෙවලාෙව් මූලාසනෙය් සිටි අෙප් 

ආර්. ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමා නිෙයෝගයක් කරලා තිෙබනවා. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එම නිෙයෝගය, table  කෙළේ නැහැ කියලා ෙන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පධාන වැඩ කටයුතු ආරම්භෙය්දී - At the 
Commencement of Public Business තමයි පනත් ෙකටුම්පත් 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
නිවැරැදි ෙවලාවට ගැසට් කර තිෙබනවා.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් නිෙයෝගෙය්දී මෙග් නමත් 

සඳහන් වුණා. පළමුවන කාරණය තමයි, සභාෙව් කටයුතු 
ආරම්භෙය්දී කිසිම භාෂාවකින් එකම පනත් ෙකටුම්පතක්වත් අෙප් 
ෙම්ස මත තිබුෙණ් නැහැ. මා දිගින් දිගටම ඔබතුමාට ඒ පශ්නය 
මතු කළා. ඉංගීසි භාෂාෙවන් පනත් ෙකටුම්පත් 21 සම්පූර්ණ වුෙණ් 
පස් වරු 6.00ට, 6.30ට ආසන්න ෙවලාවකදීයි. මමයි ඒ පශ්නය 
මතු කෙළේ.  මා වග කීෙමන් කියන්ෙන්.  

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙමතැන පනත් සියල්ලම තිෙබනවා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, සවස 2.30ට මහ ෙල්කම්තුමා දීර්ඝ 

නාමය කියවන විට ඉංගීසි භාෂාෙවන්වත් පනත් ෙකටුම්පත් 21 ම 
තිබුෙණ් නැහැ. ඉන් පස්ෙසේ විටින් විට කාණ්ඩ වශෙයන් ඉදිරිපත් 
වුණා. අවසානෙය්දී ඒ පශ්නය නඟන්න මමත් මූලික වුණා. සිංහල 
භාෂාව සහ ෙදමළ භාෂාව තමයි නීති සෑදීෙම් භාෂාවන්.   
එතෙකොට සිංහල භාෂාෙවන් සහ ෙදමළ භාෂාෙවන් පනත් 
ෙකටුම්පත් 6ක් ලැබිලා ම තිබුෙණ් නැහැ.  අෙප් ගරු නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා, අපට ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත් ෙදනවා කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි, තව කරුණක් වැරැදි ෙලස ඔබතුමාට 
වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. මෙග් නිවස ඉදිරිපිට තිෙබන මෙග් 
අසල්වැසියාෙග් නිවසටයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් ෙගනැල්ලා භාර 
දුන්ෙන්. එෙසේ භාර දුන්ෙන් ඒ දවස ඇතුළතදීත් ෙනොෙවයි. භාර 
දුන්ෙන් පසු දින පාන්දර 1.00ටයි. ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් 
ෙද්වල් කියන්ෙන් ඔබතුමාෙග් කාර්ය මණ්ඩලෙය් ආරක්ෂාව ගැන 
බලන්න වන නිසායි. ෙමොකද ඔවුන්ට ෙපොලිස් ආරක්ෂාව නැහැ. 
රාති කාලෙය් ෙම් වාෙග් අවස්ථාවක හදිසිෙය් බල්ෙලක් සපා 
කෑවා නම්, එෙහම නැත්නම්  ෙහොෙරක්, හතුෙරක් කියලා සැක 
හිතලා පහර දීමක් සිද්ධ වුණා නම්, ඔබතුමාෙග් කාර්ය මණ්ඩලය 
විපතට පත් වනවා. හදිසිෙය් "ගීස් යකා" කියලා කියන්නත් 
පුළුවන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙසේ කරන්න සිද්ධ වුෙණ් ෙම්කයි. එදින පාර්ලිෙම්න්තුව පස් 

වරු 7.30 වන ෙතක් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණා.  නමුත් පස් 
වරු 7.30 ෙවන්න ඉස්ෙසල්ලා සභාෙව් කටයුතු අවසන් වුණා. 
සභානායකතුමා පකාශ කෙළේ ෙමම පනත් ෙකටුම්පත් සභාව තුළදී 
මන්තීවරුන්ට ෙබදනවා කියලායි. ඒ පකාශය කරන ෙකොට කාල 
ෙව්ලාව තිබුණා. ඒ නිසා තමයි මම කිව්ෙව් ෙම්වා ෙකොෙහොම හරි 
ෙබදා ෙදන්න කියලා. කාෙග් කාෙග් හරි අඩු පාඩුකම් අපි 
සම්පූර්ණ කරන්න එපායැ. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ලැබී තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව 

මුදණාලෙය් කටයුතු අවසන් වුෙණ් රාතී 8.00ටයි. ෙම් ගැන අපි 
ෙහොයා බැලුවා. භාෂා තුෙනන් ෙම් සම්බන්ධ මුදණ කටයුතු 
අවසන් වුෙණ් රාතී 8.00ටයි.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒක මම දන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඒ නිසා පස් වරු 7.30 ෙවනකම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 

පැවැත්වුණා වුණත්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් එදා ෙබදා ෙදන්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බැහැ. අෙනක් කරුණ, ස්ථාවර නිෙයෝග 45 අනුව අදාළ පනත් 
ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් කරන ෙමොෙහොෙත් එය සභාෙව් තිෙබන්න 
ඕනෑ. ගරු කථානායකතුමනි,  පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් 
කරනවා කියලා කියන්ෙන් එහි නම කියවන එක පමණක් 
ෙනොෙවයි.  

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒක හරි. 
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
නීති පනවන භාෂාෙවන් එනම්, සිංහල භාෂාෙවන් ෙහෝ ෙදමළ 

භාෂාෙවන් ෙමය අපට -මන්තීවරුන්ට- කියවා දැන ෙගන ෙත්රුම් 
ගැනීමට අවස්ථාව තිෙබන්න ඕනෑ. ගරු කථානායකතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් නිෙයෝගය හරහා අපට ෙපෙනනවා, අනාගතෙය් 
ෙමවැනි වැරැදි සිදුවීම වළක්වන්න ඔබතුමා කටයුතු කරනවා 
කියලා. ඒ ගැන ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

නමුත් ෙම් සිදුවීෙමන් ෙපෙනන ෙද් තමයි, පාර්ලිෙම්න්තු 
සම්පදායන් ගැන ෙනොසලකා  අපට බලය තිෙබනවා; අපට හැම 
ෙද්ම කර ගන්න පුළුවන්; ෙකොෙහොම හරි කර ගන්න පුළුවන් 
කියන පදනම තුළ සිටීම නිසා රාජ  තන්තයම අකාර්යක්ෂම 
ෙවලා තිෙබනවා කියන එක. ෙම්ක රටට ෙහොඳ නැහැ. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ අවසානයට කිවූ ටික මමත් පිළිගන්නවා. Hon. Azwer, you 

can raise your point of Order now. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Thank you, Mr. Speaker. It is a late Order that you are 

giving me. Anyway, Sir, the Standing Order is very clear 
-[Interruption.] Do not worry. I was a little late in raising 
the point of Order. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
You are always late. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කලබල ෙවන්න එපා. කාෙග් කාෙග්ත් දුර්වලකම් තිෙබනවා. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, my point of Order is this. The Standing Order is 

very clear that when an Order is made from the Chair, it is 
binding and if anybody wants to raise any point on it, they 
can ask for a debate later. But, what the Hon. Leader of 
the Opposition endeavours to do in his assertion is to 
canvass your Order and he is also virtually repeating what 
you said from the Chair.  

Therefore, I say that whatever they have said is 
against the Standing Orders as far as the Order of the 
Chair is concerned and I request to expunge all that. Once 
upon a time I moved a motion in this House that there 
must be a separate printing press in Parliament in order to 
avoid such unavoidable circumstances and delays. 
Therefore, I would kindly urge you, Sir, that we must take 
this up very seriously. I think the Hon. Leader of the 
House and others would agree that we must have our 
printing press,  a small one,  at least to print the Order 
Papers and other amendments and enactments. Thank 
you.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ ෙයෝජනාවත් ෙහොඳයි. ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා 

මහතා. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙම් පිළිබඳව කථා කරන්න හැෙමෝටම අවස්ථාව ෙදන්න බැහැ. 

පක්ෂ නායකයන්ට විතරයි මට අවස්ථාව ෙදන්න පුළුවන්. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මටත් අවස්ථාවක් ෙදන්න, ගරු කථානායකතුමනි. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම නිෙයෝගයක් දුන්නාට පස්ෙසේ නැවත ඒක ෙවනස් කරන්න 

බැහැ. හිටපු කථානායක ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා 
මහතා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
මම හිටපු කථානායක කියලාවත් විෙශේෂයක් කරන්න අවශ  

නැහැ. ඔබතුමා දුන් තීන්දුවට විරුද්ධව ෙනොෙවයි මම කථා 
කරන්ෙන්. ඔබතුමාෙග් කථාව අනුවත් ඒ තීන්දුෙවන් ඇති ෙවච්ච 
යම් යම් කාරණා පිළිබඳවත් අපට ෙනොපැහැදිලි තත්ත්වයන් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා Party Leaders' Meeting එකක් කැඳවලා ෙම් 
පිළිබඳව තව දුරටත් සාකච්ඡා කරන්න කියා මා ෙයෝජනා කරනවා. 
අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමාත් ඒකට එකඟයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවැනි කාරණය ෙම්කයි. ෙම් 
විවාදෙය්දී මතු වූ කරුණු අනුව මට පශ්නයක් එනවා, අවසාන 
ෙමොෙහොෙත් ෙහෝ ඉංගීසි භාෂාෙවන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම ගැන. අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව 
අනුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු කරන ෙකොට, ඒ වාෙග්ම රෙට් 
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කටයුතු කරන ෙකොට රාජ  භාෂාවලට මූලිකත්වය ලැබිය යුතුයි.  
රාජ  භාෂා ෙදකක් තිෙබනවා. ඒ තමයි සිංහල භාෂාව සහ ෙදමළ 
භාෂාව. 

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් දවිඩ භාෂාෙවනුත්, සිංහල භාෂාෙවනුත් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිබුෙණ් නැහැයි කියන එක ෙම් සියලුම 
කථාවලින් පැහැදිලි වනවා.  ඒකත් ෙම් සාකච්ඡාවට ගන්න අපට 
පුළුවන් ෙවනවා.   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
We cannot question the Hon. Speaker's Order now. 
 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
I am not going to contest that. We need a clarification 

regarding this. I am not going to object to that. We are not 
going to challenge it.  

ගරු කථානායකතුමනි,  රාජ  භාෂා ෙදක සහ link language 
එකක් හැටියට ඉංගීසි භාෂාව පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන් කියන 
එක තමයි  රෙට් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව අනුව තිෙබන්ෙන්. නමුත් 
රාජ  භාෂා ෙදකක් හැටියට තිෙබන දවිඩ සහ සිංහල භාෂා 
අත්හැරලා ඉංගීසි ඉස්සරහට දමලා, ඒෙකන් පමණක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු කරන්නට පුළුවන් කියන එක මා 
පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාෙග් අවධානය සඳහා මා ෙමය ෙයොමු 
කරවනවා.  ෙම් කාරණා ෙදකම ගැන අපි එකතු ෙවලා සාකච්ඡා 
කරමු.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
Mr. Speaker, you gave an Order.  I only tried to 

supplement it by saying, "when the Gazette is issued and 
printed". That is what you have implied. Here, we have a 
situation which you were not aware of but which we 
became aware of: that the Gazette was not printed. So, I 
think the best situation is, - I would agree with the Hon. 
Joseph Michael Perera -  if the Government Benchers are 
also agreeable, to speak about this at the Party Leaders' 
Meeting immediately because some of these things are 
not problems of Parliament itself. Otherwise, we will get 
into an argument on both sides. If you can give us 10 
minutes, we could meet you and find a way of sorting it 
out.  

I am also happy that the Hon. Azwer agreed with me. 
He has said that there is a need for a press, which means 
he has accepted the fact that there had been a delay in the 
Government Press. That is what I am saying. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි.  [බාධා කිරීමක්]  එහි තිෙබන්ෙන් table කරනවා 

කියලායි. Table කිරීමක් අවශ  නැහැ. එය වැරැදියි.   ෙයෝගරාජන් 
මන්තීතුමා කථා කරන්න.  

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
Hon. Speaker, I was presiding at the time this issue 

came up. The Hon. Sunil Handunnetti agreed that 21 
Bills were available in English. I inquired from the 
Deputy Secretary-General who was in the House and he 
confirmed that six Bills were not available in Tamil and 
Sinhala. Since all the Bills  should be made available in 
all three languages to the Members, I made a Ruling that 
those six Bills had not been tabled properly. You maybe 
overruling me, Sir. As the Hon. Speaker, you maybe 
entitled to do so. But, I think you should do that with the 
consent of the House. Thank you. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමාෙග් Order එෙක් ෙයොදපු වචනය වැරැදියි. Table 

කියන වචනය ෙනොෙවයි සඳහන් කරන්න තිබුෙණ්, ෙවනත් 
වචනයක්. එෙහම කළා නම් කවුරුවත් අමාරුෙව් වැෙටන්ෙන් 
නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
රවි කරුණානායක මන්තීතුමනි,  මම දැන් කිව්වා ෙන් පක්ෂ 

නායකවරුන්ට විතරයි කථා කරන්න ෙදන්ෙන් කියලා.   [බාධා 
කිරීමක්] එෙහම නම් ඊට පසුව ෙම් ටික කරෙගන යන්න ඉඩ 
හරින්න ඕනෑ.  [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, let at least one Member from a party speak.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මට ෙපනුෙණ් නැහැ.  ඔබතුමා කළු පාට ඇඳෙගන සිටින්ෙන්.  

ඒ නිසා ෙපනුෙණ් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඔෙහොම ඉන්න 
ෙපොඩ්ඩක්.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම අනවශ  points of Orderවලට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.  ගරු 

සුමන්තිරන් මන්තීතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you Sir. What I am wearing is not black. 

I have just two points. The first one is, on that 
particular day there was a Party Leaders’ Meeting - the 
Leader of the House and the Chief Government Whip will 
agree - and I inquired whether those Bills were available. 
They said they would be on the table. I left the meeting, 
came here and found only three of the Bills and that too 
only in English. I took it back to the meeting. They kept 
on saying that before Parliament adjourns, the Bills would 
be tabled. It was not tabled. To me it was delivered at 
1.30 a.m. the next morning. As has already been pointed 
out, Article 24 of the Constitution requires that the 
legislation be made in Sinhala and Tamil with a 
translation in English. 

Now, it is conceded by the Hon. Speaker as well as 
everybody else that Sinhala and Tamil copies were not 
tabled. Gazetting is a separate issue. A Bill must be 
gazetted two weeks prior to it being presented in 
Parliament. 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දවස් හතකට ෙපර.  
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Therefore, I urge that the Hon. Speaker looks into the 

violation of Constitutional provisions in this instance, 
where the Bills, in Tamil and Sinhala, had not been 
presented to Parliament.  

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
සිංහල ඒවා හයක් ඇවිල්ලා තිබුෙණ් නැහැ. ෙදමළ ඒවාත් 

හයක් ඇවිල්ලා තිබුෙණ් නැහැ.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Speaker, after what has been said before with 

regard to the presention of Bills et cetera, I would like to 
point out that it is mandatory that the Bills be brought 
before the Consultative Committee. - [Interruption.]  
What are these extraneous sources trying to say? I am 
addressing the Hon. Speaker, not you, Hon. Member.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
I am telling  you.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I am coming to the point, Sir. 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අෙනක් ඒවාට උත්තර ෙදන්න යන්න එපා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
බලන්නවත් ඕනෑ නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ෙමවැනි 

පනත් ෙකටුම්පත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද කරන්නට ෙපර 
කාරක සභාවක් ඉදිරියට ෙගෙනන්නට අවශ යි.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙගනැල්ලා නැද්ද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙගනැල්ලා නැහැ.  ඒ සම්බන්ධෙයන් මා ඔබතුමාව දැනුවත් 

කළා. ෙම් වාෙග් -  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත න්තර මූල  
සහෙයෝගිතා අමාත  සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம -  சர்வேதச நிதிய 
கூட் ைணப்  அைமச்ச ம் நிதி, திட்டமிடல் பிரதி 
அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 
International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 
of Finance and Planning)       
ගරු කථානායකතුමනි, -  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම කථා කරමින් සිටිනවා.  ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එතුමා කථා කළාට පසුව ඔබතුමා කියන්න.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පසු ගිය 13වැනි දා උෙද් මම ගරු කථානායකතුමාට කථා 

කරලා කිව්වා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් ෙගනැල්ලා දීලා තිෙබනවා 
කියලා. එදින -මම කථා කළ 13වැනි දා- දහවල් 2.00ට උපෙද්ශක 
කාරක සභා රැසව්ීමක් පැවැත්ෙවනවා කියලා අපට කිව්වා. අපට 
ෙවනත් වැඩ නැහැ යි කියලා හිතාෙගන ආණ්ඩුව ෙම් විධියට 
කටයුතු කරනවා නම් ඒක ෙබොෙහොම අසාධාරණයි. ෙමයට 
සාධාරණ ෙවලාවක් දිය යුතුයි කියන එකයි මම කියන්ෙන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් ඔබතුමා කියන්ෙන්, උපෙද්ශක කාරක සභාවක් තිබුෙණ් 

නැහැ කියලාද? 
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ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි උපෙද්ශක කාරක සභාව රැස් 

වුණා. න ාය පතය අනුව කටයුතු කළා. විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
මන්තීවරුත් ඒකට සහභාගි වුණා. එදා ගරු රවි කරුණානායක 
මන්තීතුමා ආෙව් නැහැ. අපි නිත නුකූලව ඒ වැඩ කටයුතු 
ඔක්ෙකොම කරලා තිෙබනවා. රවි කරුණානායක මන්තීතුමා ආෙව් 
නැහැයි කියලා උපෙද්ශක කාරක සභා රැස්වීම නවත්වන්න බැහැ 
ෙන්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එතුමා පීලි පැන්නාට මට පශ්නයක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒක තමයි උත්තරය.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙම් ආණ්ඩුව වාෙග් අපි වැඩ නැති අය ෙනොෙවයි ෙන්.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු කථානායකුමනි- 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු විපක්ෂ නායකතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
These are important Bills that have to be discussed at 

the Consultative Committee. You must give at least one 
week's notice for the Hon. Members to come for the 
Committee. But, they were not given even 24 hours' 
notice and you are trying to get all these Bills through in 
one day. ඒක හරියන්ෙන් නැහැ ෙන්. You are making a 
mockery of Parliament. ඒකට සහභාගි වුණ හර්ෂ ද සිල්වා 
මන්තීතුමා කියාවි ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එකම ෙද් ෙන් කියන්ෙන්.  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කියන්න හදන්ෙන් Consultative 

Committee එක ගැනයි.  

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒක දැන් ෙමතැනට අදාළ වන්ෙන් නැහැ ෙන්. රවි 

කරුණානායක මන්තීතුමා දැන් ඒක ඉතා පැහැදිලිව ඉදිරිපත් 
කළා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මට විනාඩියක් ෙදන්න, ගරු කථානායකතුමනි.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. එෙහම නම් විනාඩියකින් අවසන් කරන්න.  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, බදාදා හවස 2.00ට  උපෙද්ශක කාරක 

සභාව තිෙබනවාය කියලා මෙග් office එකට පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
පුද්ගලෙයක් ඇවිල්ලා පණිවිඩය දුන්ෙන් පැය 24ක කාලයක් 
ඇතුළතයි. ඊට කලින් දවෙසේ. මම පාර්ලිෙම්න්තුවට එන ෙකොට 
හවස 2.20 වුණා. ෙමොකද, අපට තවත් වැඩ තිබුණ නිසා. 
එතෙකොට උපෙද්ශක කාරක සභා රැස්වීම ඉවර කරලා ඔවුන් 
නැඟිටලා යනවා. එතැන ගරු ඇමතිතුමා හිටියා. මම ගරු 
ඇමතිතුමාට කිව්වා විනාඩි 20ක් පරක්කු වුණා, ෙමොකද, අපට 
ෙකොටුෙව් ඉඳන් එන්න තිබුෙණ්, ෙවනත් වැඩ තිබුණා, අපි ෙම් 
ගැන දැන ගත්ෙත් ඊෙය් හැන්දෑෙව් කියලා. එතෙකොට ගරු 
ඇමතිතුමා මෙගන් ඇහුවා, දැන් ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ කියලා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමා එන ෙකොට ඒක අවසන් ෙවලා. ඒ නිසා ඒකට 

සහභාගි ෙවන්න බැරි වුණා. ඒක ෙන් කියන්ෙන්? 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඊට පස්ෙසේ ගරු ඇමතිතුමා- 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු කථානායකතුමනි, -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමාට සහභාගි ෙවන්න බැරි වුණා කියන එක ෙන් 

කියන්ෙන්.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Sir, I rise to a point of Order.   

633 634 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා point of Order එකක් ඉදිරිපත් කරනවා.  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
I am on a point of Order.  Let me finish it. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් කිව්වා, ඔබතුමා එන ෙකොට උපෙද්ශක කාරක සභා 

රැස්වීම අවසන් ෙවලා කියලා.  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඉතිරි ටිකත් කියන්න ෙදන්න ෙකෝ,ගරු කථානායකතුමනි. මට 

මයික් එක ෙදන්නෙකෝ.   
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මට කථා කරන්න මයික් එක ෙදන්නෙකෝ. මම ඇමතිතුමාට 

complain කළාම ඇමතිතුමා නැවත ෙදවැනි වතාවටත් කාරක 
සභාව කැ ෙඳව්වා. ෙදවැනි වතාවට කැඳවලා අපි නැවත කාරක 
සභාව පැවැත්වුවා. මම කියන්න ගිෙය් ඇමතිතුමාෙග් ෙහොඳ. 
ඇමතිතුමා අහ ෙගන ඉන්ෙන් නැහැ ෙන්. පැන්නා ෙන්. නමුත් 
අපට ලැබුණ ෙවලාව මදියි කියන එකයි  මම කියන්න හදන්ෙන්. 
දැනුම් දීලා පැය 24ක්වත් නැතිව අපි පනත් 21ක් ගැන study 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

අනික,  විනාඩි 20න් පනත් ෙකටුම්පත් 11ක් ගැන ෙම් අය 
සාකච්ඡා කර අවසන් කරලා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත් ගැන study කරන මන්තීවරුන් හැටියට ෙමවැනි 
කටයුතුවලදී අපට කාලය අවශ යි. මීට පස්ෙසේ ෙමෙහම කරන්න 
එපා ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳ යථා තත්ත්වය මම 

පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. පළමුෙවන්ම කියන්න ඕනෑ ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත්වලින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් පසු ගිය අය වැය 
ෙයෝජනා බව. ඒවා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරලා සභාෙව් 
සම්මත  වුණු ෙයෝජනා. ඒ ෙයෝජනාවලට ෛනතික පසුබිමක් දීම 
සඳහා පමණයි ෙම් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ නිසා 
කරුණාකර, ගරු මන්තීතුමන්ලා හිතන්න එපා ෙම්වා අලුතින්ම 
ඉදිරිපත් කළ ෙද්වල් කියලා. ඒක පළමුවැනි කාරණය.  

ඊළඟට උපෙද්ශක කාරක සභා රැස්ෙවන්න දවස් තුනක් කල් 
දීමයි අවශ  වන්ෙන්. ඒ දවස් තුන කල් දීලා තිෙබනවා. අපි රැස් 
ෙවන ෙකොට ඔබතුමන්ලා කවුරුවත් ඇවිල්ලා හිටිෙය් නැහැ. අපි ඒ 
න ාය පතය අනුව වැඩ කටයුතු අවසන් කළා. අපි විතරක් 
ෙනොෙවයි, මුදල් අමාත ාංශෙය් සියලුම නිලධාරින් ඇවිත් සිටියා. 

අෙප් පක්ෂෙය් ගරු ඇමතිවරු ඇවිත් සිටියා. ගරු 
කථානායකතුමනි, අපි එකින් එක අරෙගන සාකච්ඡා කර සම්මත 
කර ඉවර වුණාට පස්ෙසේ දැන් ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමාම 
පිළිගත්ත පරිදි, විනාඩි 20ක් පමාද ෙවලා  එතුමා ආවා. ඒ 
ෙවලාෙව් මම තීරණයක් ගත්තා, අපි නැවත වරක් reconvene 
කරන්න. ගරු මන්තීතුමාත් ඒක පිළිගන්නවාෙන්. අපි ආෙයමත් 
ඔක්ෙකෝම ෙගන්වා ගරු මන්තීතුමාට අවස්ථාව දුන්නා. එතුමාත් 
ෙබොෙහොම ව ක්ත ෙලස පනත් ෙකටුම්පත් 4ක්, 5ක් ගැන කරුණු 
ඉදිරිපත් කළා. ඒ නිලධාරින් උත්තර දුන්නා. ඒ විධියට අපි ඒ 
කටයුතු කළා. පළමුවැනි කාරණය තමයි ෙම්වා අය වැය 
ෙල්ඛනයට සම්බන්ධ ෙයෝජනා වීම.  

ෙදවැනි  කාරණය දවස් තුනක කල් දීමක් සිද්ධ ෙවලා තිබීම.  
තුන්වන  කාරණය තමයි ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමාෙග් 
ඉල්ලීම පරිදි, නැවතත් සත්භාවෙයන් සියලු ෙදනා කැඳවා ෙම් 
ගැන සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දීම. ඒකට එතුමාත් මට  
ස්තුති කළා. සමහර අය කැමැති වුෙණ්ත් නැහැ. නමුත් 
පාර්ලිෙම්න්තු  මන්තීවරයකු හැටියට එතුමා ඉල්ලීමක් කළ නිසා ඒ 
ගැන සලකා බලන්න මෙග් යුතුකමක් තිෙබනවා. ඒ නිසා නැවත 
වරක් අපි එතුමාට සවන් ෙදන්න අවස්ථාව දුන්නා.  

අවසාන කාරණයත් මා කියන්නම්.  මීට කලින් ෙමතුමන්ලාත් 
suggest කරලා තිෙබන විධියට අනාගතෙය්දී සමහර ඒවා ගැන 
අපට internet එෙකන් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න ෙව්වි.  පරණ 
විධියට හැමදාම යන්න බැහැ. ඒ ගැන අපි නැවත වරක් බලමු. 
මුදණාලයක් අවශ ද, ෙම්වා internet එෙකන් යවනවාද කියන 
ඒවා ගැන අපි බලන්න ඕනෑ. ඒ නිසා කරුණාකර ෙම් ගැන ටිකක් 
නම ශීලී විධියට බලන්න. ෙම්ෙක්දී විවාදය ෙකොට කරන්නවත්, 
විපක්ෂෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අදහස්වලට අෙගෞරව 
කරන්නවත් කිසිම ආකාරයක ෙච්තනාවක් නැහැ. සත් භාවෙයන් 
කළ වැඩක්. අපට අද පරිවර්තන පශ්න තිෙබනවා.  

අද තිෙබන යථා තත්ත්වය ෙමොකක්ද  ගරු කථානායකතුමනි?  
එක  පාරට ෙම්වා පරිවර්තනය කර ගන්න අමාරුයි. ඒ වාෙග්ම 
නීතිපතිතුමාෙගන් අවසර ගන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ විධිෙය්  
procedural problems තිෙබනවා.  මම ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා,  විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා ඉතාමත් නම ශීලී 
අදහසක් ඉදිරිපත් කළ එක  ගැන. නම ශීලී විධියටයි අපි කටයුතු 
කරන්න   ඕනෑ.  අද අපට යම් යම් පශ්න තිෙබනවා. 
ඔබතුමන්ලාටත් එෙහමයි. මම එකක් කියන්නම්.   

දැන් බලමු, හැන්සාඩ් වාර්තාව ගැන. ගරු කථානායකතුමනි, 
ඔබතුමාට මතක ඇති, ඒ වාෙග්ම විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් 
නායකතුමාටත් මතක ඇති, ඉස්සර අපි ෙම් සභාෙව් කථා කළාම 
පහුෙවනි දා එනෙකොට ඊෙය් හැන්සාඩ් වාර්තාව අෙප් ෙම්ස උඩ  
තිෙබනවා. හැන්සාඩ් වාර්තාව මුදණය පමාද ෙවනවාය කියා අපි 
ෙකොතරම් කථා කරලා ඇද්ද?  හිටපු රජෙය් ෙසේවකෙයක්  හැටියට  
මම කියන්න ඕනෑ   හැන්සාඩ් වාර්තාව අච්චු ගහන්න අපි ඒ 
කාලෙය් ෙවනම section එකක් හැදුවාය කියන එක. එවැනි  
පාෙයෝගික පශ්න  තිෙබනවා. අපි නැහැ කියන්ෙන් නැහැ.  
සද්භාවෙයනුයි අපි ෙම්වා කරන්ෙන්.   ඒවා ගැන   විරුද්ධත්වය  
පකාශ කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට අයිතිය තිෙබනවා. අපි ඒක 
නැහැ කියන්ෙන් නැහැ.  සද්භාවෙයන් කරන ෙම් වැෙඩ් ගැන 
පක්ෂ නායකයන් සාකච්ඡා කරලා කරුණාකර තීරණයක් ගන්න. 
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා ෙගනාව ෙයෝජනාව ෙහොඳයි. 
ආෙයත් ෙම් ගැන විවාදයක් කරන්න බැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.    

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
Sir, I rise to a point of Order.  
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කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
There is a point of Order being raised by the Hon. 

Eran Wickramaratne.  
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කිව්ව ෙදය 

අපට පිළිගන්න බැහැ. පැය 24ක  කාලයක් පමණයි දීලා  තිබුෙණ්.  
හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමාට විනාඩි 20ක් පමාද ෙවලා ෙහෝ  එන්න 
ලැබුණා. මට එන්න ලැබුෙණ්ම  නැහැ.  පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
පවතින ෙම් කාරක සභා කියාවලිය ඔබතුමා කිව්ව ආකාරෙයන් 
විහිළුවක්  කරන්න එපා කියා  අපි ඉල්ලනවා. ෙමොකද,  ෙම් අතර 
ෙබොෙහොම වැදගත් පනත් ෙකටුම්පත් තිෙබනවා. අපි ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත්වලට  විරුද්ධයි කියා  කිව්ෙවත් නැහැ; එකඟයි කියා 
කිව්ෙවත් නැහැ. අපි ඉල්ලුෙව්  හරියට ෙම්වා අධ යනය කරලා 
සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑය කියා විතරයි. ඒ අවසථ්ාව අපට ලබා 
දුන්ෙන් නැහැ  කියන එක සඳහන්  කරන්න  ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
තමුන්නාන්ෙසේ ආෙව් නැහැ කියා  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙප් වැඩ 

නවත්වන්න බැහැෙන්. [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, අපි 
විවාදය කරන්ෙන් ෙම් සභා ගර්භෙය්යි. [බාධා කිරීම්]  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පනත් ෙකටුම්පතක් උපෙද්ශක කාරක සභාවට ඉදිරිපත් 

කරන්ෙන් ඒ පිළිබඳව මන්තීවරුන්ෙග් අදහස් දක්වා ඒකට 
ඇහුම්කන් දීම ෙහෝ ෙනොදීම සිදු කරන්නයි. ඒ  නිසා ඒවාට කාලය 
ෙදන්න ඕනෑ. මීට පසුව ෙමවැනි පමාදයක් සිදු ෙවන්න ෙදන්න 
බැහැ. ඒ නිසා  දැන් ඉදිරි කටයුතු  කර ෙගන යනවා. මෙග් තීරණය 
ඒ විධියටම තිෙබනවා.  සභානායකතුමාත් ඒ පිළිබඳවමද  කථා 
කරන්ෙන්? 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල 
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා ) 
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - நீர்ப்பாசன, நீர்வள 

காைமத் வ அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 
and Water Resources Management and Leader of the House 
of Parliament)  
ඔව්. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා අද ෙම් පිළිබඳව 

තීරණයක් ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම  යම් යම් ආයතනික පශ්න නිසා 
යම් අතපසු වීම් ඇති වී තිෙබන බව ඔබතුමාත් පකාශ කළා. ඒක 
අපිත් පිළිගන්නවා. නමුත් ඒ සඳහා අප  අනාගතෙය්දී කළ යුතු  
වැඩ පිළිබඳව  පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී  ඔබතුමා දැඩි තීන්දුවක් දී 
තිෙබනවා. ඒක ඉතාම ෙහොඳයි.    

එය අෙප් නිලධාරින්ටත්, අනිකුත් ආයතනවලටත් ෙහොඳ 
පණිවුඩයක් ලබා ෙදන තීන්දුවක්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නිලධාරින්ට විතරක් ෙනොෙවයි, ඇමතිවරුන්ටත්. 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමා හරි. 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ඔව්. ඇමතිවරුන්ටත්, ඔක්ෙකොටම. ඒ නිසා අපි ඉදිරිෙය්දී ඒ 

ගැන කටයුතු කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත්වලින් 15කට 
වැඩි පමාණයක් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිෙය් අභිෙයෝගයට ලක් කර 
තිෙබනවා. එයින් ෙපනී යන්ෙන් ෙම් පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන 
අය ඒ අවශ  කටයුතු ඉෂ්ට කර තිෙබන බවයි. ඒ නිසා 
ෙකොෙහොමත් ඒ පනත් ෙකටුම්පත් පහෙළොව  විවාදයට ගන්න අපට 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ අභිෙයෝගයට ලක් ෙනොකරපු 
පනත් ෙකටුම්පත් ටික පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් නිෙයෝගය අනුව අපි 
විවාද කරෙගන යමු. ඒ සමඟම, පක්ෂ නායක රැස්වී ෙම්දී අෙප් 
ඉදිරි වැඩ පිළිෙවළ  පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු කියලා  මා ෙයෝජනා 
කරන්න කැමැතියි.  

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් නිෙයෝගය අනුව අපට 

දැනුම් ෙදන්න ෙවයි, ගැසට්   ෙනොකරපු පනත් ෙකටුම්පත් 
ෙමොනවාද කියලා. අනික්  පනත් ෙකටුම්පත් ගැන විවාද කරන්න 
අපි ලෑස්තියි. ගැසට් කරලා නැති ඒවා අපට දැනුම් ෙදන්න. අදම 
අපට කියන්න, ෙම් කීපෙයන්- 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගැසට් කරලා නැහැ කියන්ෙන් ඇයි? සියල්ලම ගැසට් කර 

තිෙබනවා. 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
එදා සවස ෙදකහමාර ෙවන ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුවට ලැබුෙණ් 

ෙමොන පනත් ෙකටුම්පත්ද කියලා දැන් check කරෙගන අපි ඒවා 
ගැන විවාද කරමු. Let that be the test. Any Bill that had 
come to Parliament by 2.00 or 2.30 p.m we will accept, 
others we will reject.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. ඒවා ගැන ෙසොයා බලනතුරු ඉදිරි කටයුතු කරෙගන 

යනවා.  
II 

පනත් ෙකටුම්පත් : ෙශේෂඨ්ාධිකරණයට 
ෙපත්සම් 

சட்ட லங்கள்: உயர்நீதிமன் க்கு 
ம க்கள் 

BILLS : PETITIONS TO THE SUPREME COURT 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 121(1) වන ව වස්ථාව පකාරව 

පහත සඳහන් පනත් ෙකටුම්පත් සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්වල පිටපත් මා ෙවත ලැබී ඇති 
බව ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 50(2)(අ) යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

 

මූල  කළමනාකරණ (වගකීම) (සංෙශෝධන) - ෙපත්සම් 
ෙදකක් 
කෙමෝපාය සංවර්ධන ව ාපෘති (සංෙශෝධන) - ෙපත්සම් එකක් 
එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) - ෙපත්සම් එකක් 
ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු (සංෙශෝධන) - ෙපත්සම් ෙදකක් 
ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු (සංෙශෝධන) - ෙපත්සම් ෙදකක් 
ෙද්ශීය ආදායම් (සංෙශෝධන) - ෙපත්සම් ෙදකක් 
බදු අභියාචනා ෙකොමිෂන් සභාව (සංෙශෝධන) - ෙපත්සම් 
එකක් 
මුදල් - ෙපත්සම් එකක් 
ෙනොතාරිස් (සංෙශෝධන) - ෙපත්සම් එකක් 
ෙල්ඛන ලියාපදිංචි කිරීෙම් (සංෙශෝධන) - ෙපත්සම් එකක් 
ඇෙටෝර්නි බලපත (සංෙශෝධන) - ෙපත්සම් එකක් 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 

2006, 2007 සහ 2008 වර්ෂ සඳහා ශී ලංකා ජාතික සාගිනි නිවීෙම් 
ව ාපාර මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තා කෘෂිකර්ම කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක 
සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා 

සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2011 වර්ෂය සඳහා 
වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරමි. 

ෙමම වාර්තාව ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන 
කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි 
මම ෙයෝජනා කරමි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙමොකක්ද 

කියන්න තිෙබන්ෙන්? 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු සභානායකතුමා එතුමාෙග් අදහස් 

දැක්වීෙම්දී කිව්වා, පනත් ෙකටුම්පත් 15ක් පිළිබඳව 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහින් තිෙබනවා කියලා. නමුත් ඔබතුමාෙග් 
දැනුම් දීෙම්දී කියැවුෙණ් පනත් ෙකටුම්පත් 11ක් ගැනයි.   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම කියන ෙද් තමයි වලංගු. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අන්න හරි. ඒක හරි.  

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா ளாதார அபிவி த்தி 
பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister 
Economic Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1)  ජා-ඇල, කණුවන වත්ත, කපාල කන්ද පාර, අංක 103 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙජ්.එම්.සී. රත්නායක මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2)  රත්නපුර, ෆාම් ගාඩ්න්, තැන්නවත්ත මාවත, අංක 658/15 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඒ.එන්.රුවන්සිරි ද අල්විස ්
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු තිසස් අත්තනායක මහතා 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க) 
(The Hon. Tissa Attanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කුලියාපිටිය, මකුල්වැව, 

"සිරිෙකත" නිවෙසහි පදිංචි එච්.පී. විමලසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම අරණායක, ෙම්නම, වාඩියෙගදර 

පදිංචි, එච්.එම්.සී. කුමාරිහාමි මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් 
පිළිගන්වමි. 

639 640 

[ගරු කථානායකතුමා] 
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කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා - පැමිණ නැත.  
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා - පැමිණ නැත.  
 
 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
 
 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
 
 

කිරිඳිගඟ හරහා පාලමක් ඉදි කිරීම : විසත්ර 
கிாிந்தி ஆற்றின் கு க்காக பாலம் அைமத்தல் : 

விபரம் 
CONSTRUCTION OF BRIDGE OVER KIRINDIGANGA : DETAILS 
 

1968/’11 

1.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  

(අ) (i) ෙමොනරාගල දිසත්ික්කෙය්, වැල්ලවාය පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, මල්වත්තාෙවල විදුහල් 
මාවතට නුදුරුව, කිරිඳිගඟ හරහා ගම්මාන 
කිහිපයක් සම්බන්ධ කරමින් පාලමක් ඉදි කිරීම 
සඳහා මැනුම් කටයුතු සිදු කර, ඇසත්ෙම්න්තු 
සැකසුවත් ෙම් වන ෙතක් පාලම ඉදි කර ෙනොමැති 
බවත්;  

 (ii) එම සථ්ානෙය් පාලමක් ෙනොමැති වීෙමන් ගම්මාන 
කිහිපයක ජනතාව දැඩි දුෂ්කරතාවකට මුහුණ පාන 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 
(ආ)  (i) ඉහත සඳහන් පාලම ඉදි කිරීම සඳහා සැලසුම් 

සකස ්කර තිෙබ්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම මුදල ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 

 

ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) ெமானராகைல மாவட்டத்தின் ெவள்ளவாய 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் அைமந் ள்ள 
மல்வத்தாெவல பாடசாைல திக்கு அ கில் 
கிாிந்தி ஆற் க்கு கு க்ேக பல கிராமங்கைள 
ெதாடர் ப த் ம் வைகயில் பாலெமான்ைற 
அைமப்பதற்கு அளைவ நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  மதிப்பீ கள் 
தயாாிக்கப்பட்ட ேபாதி ம் இற்ைறவைர பாலம் 
அைமக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  இடத்தில் பாலெமான்  இல்லாததால் 
பல கிராமங்கைள ேசர்ந்த மக்கள்  ெப ம் 
கஷ்டத்திற்கு கம்ெகா த் ள்ளார்கள் 
என்பைத ம் 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பாலத்ைத அைமப்பதற்கு திட்டங்கள் 
வகுக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) இதற்காக நிதி ஒ க்கீ கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Ports and Highways:  

(a) Is he aware that - 
 (i) even though survey activities were done 

and estimates were made to construct a 
bridge over the Kirindiganga adjacent to 
the Malwaththawela school lane in the 
Wellawaya Divisional Secretary's Division 
in Moneragala District connecting a 
number of villages, the bridge has not been 
constructed so far; and 

 (ii) the people in a number of villages face 
immense hardships owing to the non-
availability of a bridge at that place? 

(b) Will he inform this House - 
 (i) whether plans have been made to construct 

the aforesaid bridge; 
 (ii) whether provisions have been allocated for 

that purpose; and 
 (iii) if so, the amount of money so allocated? 
(c) If not, why? 

 
ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல - ைற கங்கள், 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nirmala Kotalawala - Minister of Ports and 
Highways) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාෙග් 

පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.   

(අ)  (i)  ෙමම සථ්ානයට පාලමක් අවශ  ෙනොෙව්. 

      (ii)  ෙමම සථ්ානයට මීටර 500ක් දුරින් පාලමක් පිහිටා 
ඇත.  

(ආ)  (i)  අදාළ ෙනොෙව්. 

      (ii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

      (iii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්න නැහැ. 

 
 

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත ාංශය : වත්කම් 
ෙල්ඛනය 

நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சு : ெசாத் கள் பதி  
இடாப்  

MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING : ASSETS REGISTER 
  

    2200/’11 

2.  ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2) :  

(අ) (i) මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත ාංශය තුළ වත්කම් 
ෙල්ඛනයක් පවත්වා ෙගන යන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එකී ෙල්ඛනය පවත්වා ෙගන යන 
පුද්ගලයාෙග් නම කවෙර්ද;  

 (iii) අමාත ාංශෙයහි ශුද්ධ වත්කම්වල වටිනාකම 
ෙකොපමණද;  

 (iv) අමාත ාංශෙය් වැඩිම වැදගත්කමක් සහිත වත්කම් 
පහ කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?   
(ආ) (i) අමාත ාංශය තුළ කිසියම් ව ාජ වත්කම් පවතින 

බව වත්කම් පරීක්ෂා කර බැලීම තුළින් 
අනාවරණය වී තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම වත්කම් හා ඒවාෙය් වටිනාකම් 
කවෙර්ද;  

 (iii) එම වත්කම් ෙපොත්වල සටහන් කර තිෙබ්ද;  
 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சில் ெசாத் கள் பதி  

இடாப்  ஒன்  ேபணப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின், ேமற்குறிப்பிட்ட பதி  
இடாப்பிைனப் ேப ம் நபர் யார் என்பைத ம்; 

 (iii) அைமச்சின் ேதறிய ெசாத் ப் ெப மதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) அைமச்சி ள்ள 5 மிக க்கியமான ெசாத் கள் 
யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் கூ வாரா? 

(ஆ) (i) ெசாத் க்களின் உ திப்ப த்தல் லம் 
கற்பைனச் ெசாத் கள் எைவயாவ  அைமச்சில் 
கண் பி க்கப்பட்டனவா என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின், அச்ெசாத் களின் ெபயர்கள் 
மற் ம் ெப மதிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) அச்ெசாத் கள் ெதாடர்பான பதி கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டனவா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Finance and Planning:  

(a) Will he  state - 
 (i) whether an asset  register is maintained in 

the Ministry of Finance and Planning; 

 (ii) if so, the person who maintains the 
aforesaid register; 

 (iii) the net asset value of the Ministry; and  

 (iv) the 5 most important assets in the Ministry? 

(b) Will he inform this House - 
 (i) whether there are any fictitious assets found 

in the Ministry through assets verification; 

 (ii) if so, names and the values of those assets; 
and 

 (iii) whether those assets have been brought into 
the books? 

(c) If not, why? 
  
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ගණකාධිකාරී (සැපයීම්) 

 (iii) අමාත ාංශය සතු මුළු සථ්ාවර වත්කම්වල 
වටිනාකම 2012.12.31 දිනට රුපියල් මිලියන 
821.20 ෙව්. 

 (iv) අමාත ාංශය සතු වැඩිම වඩිනාකමක් ඇති සථ්ාවර 
වත්කම් හා අදාළ විසත්ර පහතින් දැක්ෙව්. වත්කම් 
පිළිබඳව විසත්ර ඇමුණුම හි සඳහන් ෙව්. ඇමුණුම 
සභාගත* කරමි. 

 * ඉඩම් හා ෙගොඩනැඟිල්ල 

 * රථ වාහන 

 * යන්ත හා යන්ෙතෝකරණ 

 * ලී බඩු හා කාර්යාල උපරණ 

 *  පරිගණක හා ෙකොටස ්

(ආ) (i) අමාත ාංශය සතු කිසිදු ව ාජ වත්කමක් නැත. 

  (ii)  (ආ) (i) අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 

  (iii) (ආ) (i) අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
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*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 

[ෙමම ඇමුණුම පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත.] 
[இந்த இைணப்  ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
[This annex is also placed in the Library.]  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, මම අගය කරනවා ෙමවැනි 

පාග්ධන ෙරජිස්ටරයක් මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත ාංශෙය් 
තිබීම සම්බන්ධෙයන්. නමුත් අපි දැනුවත් ෙවලා තිෙබනවා, මුදල් 
අමාත ාංශයට අයත් රථ වාහන 4ක් මුදල් හා කම සම්පාදන 
අමාත ාංශෙය් ෙසේවෙය් ෙනොෙයොදවා යම් ආසනයක ෙපෞද්ගලික 
වැඩ කටයුත්තක් සඳහා පාවිච්චි කරනවා කියලා. ෙම් වාහන ඒ 
පෙද්ශෙය්දී භාවිත කරන numbers  සත  numbers  ෙනොෙවයි. 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, කරුණාකරලා ෙම් ගැන ෙසොයා 
බලන්න පුළුවන්ද? ෙම්වා කුරුණෑගල තමයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් රථ 
වාහන 4න් ෙමොනවාද පවාහනය කරන්ෙන් කියන එක ෙසොයා 
බලා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අප දැනුවත් කරන්න. මට  ඒ 
ෙනොම්මර ෙදන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ෙනොම්මර  ව ාජ ෙනොම්මර 
බවට අපි දැනුවත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒකයි මට තිෙබන පශ්නය. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු මන්තීතුමා, මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා ඒ 

කාරණය ෙපන්වා දුන්නාට. එෙහම ෙදයක් අපට වාර්තා ෙවලා 
නැහැ. කරුණාකරලා මට ඒ විස්තර ෙපෞද්ගලිකව ෙදන්න. මම 
ෙසොයලා බලලා ඒ ගැන කටයුතු කරන්නම්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඉස්ෙසල්ලා ඇහුෙව් අතුරු පශ්නයක් ෙනොෙවයි වාෙග්යි මට 

දැනුෙන්.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
අතුරු ෙචෝදනාවක්. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න ෙකටිෙයන් අහන්න පුරුදු ෙවන්න, කථා පවත්න්ෙන් 

නැතිව.  ෙහොඳයි, දැන් අහන්න. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙබොෙහොම ඉක්මනින් අහන්නම්.  

ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, මාෙග් ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය 
ෙමයයි. ඔබතුමා ෙගොඩනැඟිලි පිළිබඳ විස්තර සියල්ලම සභාගත 
කළ නිසා අපි දන්ෙන් නැහැ ෙකොතරම් ෙගොඩනැඟිලි පමාණයක් 
rent  එකට අරෙගන තිෙබනවාද කියලා. අපි දන්නා විධියට 
ඔබතුමන්ලා හුඟක් ෙගොඩනැඟිලි කුලී පදනමට අරෙගන 
තිෙබනවා. එම නිසා  මුදල් හිඟයක් තිෙබන, ආර්ථික පශන් 
තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත ාංශය මීට 
වැඩිය වගකීමකින් කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියන කාරණය මම 
කියනවා. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒක පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  ඒක උපෙද්ශයක්  දීමක්. එම නිසා 

ඒක උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු   කාරණයක්.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එෙසේ නම් මා ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය අසන්නම්, ගරු 

කථානායකතුමනි. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා   ඒ කරුණු ටික මට ෙදන්න. මා  ඒ  

ගැන  [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.   

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග්ම කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
අමාත වරෙයකු කියනවා,  ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙය් පධාන 
නිලධාරි ආර්ථික ඝාතකෙයක්ය කියා.  ඔබතුමන්ලාෙග්ම කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් ඇමතිවරෙයක්  කියන ෙම් පුද්ගලයා , ඔබතුමාෙග්   
පධාන නිලධාරි වශෙයන්  කටයුතු කරනවා. ෙමොනවාද-  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒක ෙම් පශ්නයට අදාළ ද?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒක ෙම් පශ්නයට අදාළ වන්ෙන් නැහැ. ඒකට  ෙවනම 

පශ්නයක් අහන්න.  ඕනෑ නම් එතුමාෙගන්ම අහන්නෙකො. මෙගන් 
අහන්ෙන් ෙමොකටද?  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 3 -2328/'12-(2), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි,  අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා ෙමම පශ්නයට 
පිළිතුරු දීම සඳහා  සති ෙදකක්  කල් ඉල්ලනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
නන්දා මාලනී මහත්මිය ඇතුළු කණ්ඩායෙම් ක්ෙව්ට් 

සංචාරය:  විෙශේෂ පරීක්ෂාව 
தி மதி நந்தா மா னி கு வினாின் குைவட் 

விஜயம் : விேசட ேசாதைன 
VISIT OF MRS. NANDA MALINI'S GROUP TO KUWAIT : 

SPECIAL CHECKING 
 

2494/’12 

4. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
 (மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
 (The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

විෙද්ශ ක ටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) ගායන ශිල්පිනී නන්දා මාලනී මහත්මිය ඇතුළු 
කණ්ඩායමක් 2012.02.01 දින ක්ෙව්ට් රාජ ය 
ෙවත ගමන් කිරීෙම් දී එරට ආරක්ෂක අංශවල 
විෙශේෂ පරීක්ෂාවට ලක් වී ඇති බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එවැනි පරීක්ෂාවකට ලක් කිරීමට ෙහේතු 
කවෙර්ද; 

 (iii) එම පරීක්ෂාෙව්දී සැක කටයුතු කරුණක් ෙහෝ 
ෙහෝඩුවාවක් ඇය ෙවතින් ෙහෝ ඇයෙග් 
කණ්ඩායෙමන් හමු වී තිෙබ්ද; 

 (iv) ඉහත සිදුවීම සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා රජය 
පරීක්ෂණයක් සිදු කර තිෙබ්ද; 

 (v) ඒ සම්බන්ධෙයන් රාජ  තාන්තික මට්ටමින් 
කරුණු විමසා තිෙබ්ද; 

 (vi) ෙමම පරීක්ෂා කිරීම අසත  ෙතොරතුරු මත සිදු කර 
ඇත්නම්, එම අසත  ෙතොරතුරු ලබා දුන් 
පාර්ශව්යන් හඳුනා ෙගන තිෙබ්ද; 

 (vii) එෙසේ නම්, ඔවුන්ෙග් ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) නන්දා මාලනී මහත්මියට සිදු වූ අපහසුතාවය 
සම්බන්ධෙයන් රජය ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද 
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) பாடகி நந்தா மா னி உள்ளிட்ட கு வினர் 
2012.02.01ஆம் திகதி குைவட் நாட் ற்கு 
விஜயம் ெசய்தேபா  அந்நாட் ன் பா காப் ப் 
பிாிவின் விேசட ேசாதைனக்கு உட்ப த்தப் 
பட் ள்ளனெரன்பைத அவர் அறிவாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், இவ்வாறான ேசாதைனக்கு 
உட்ப த்தப்பட்டைமக்கான காரணம் யாெதன் 
பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ேசாதைனயின்ேபா  ஏேத ம் சந் 
ேதகத்திற்கிடமான ெபா ேளா அல்ல  
தடயேமா இவாிடமி ந்  அல்ல  அக்கு வின 
ாிடமி ந்  கண்டறியப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  சம்பவம் ெதாடர்பாக இலங்ைக 
அரசாங்கம் விசாரைணெயான்ைற ேமற் 
ெகாண்டதா என்பைத ம்; 

 (v) இ  சம்பந்தமாக இராஜதந்திர மட்டத்தில் 
ஏேத ம் வின தல்கள் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  ேசாதைனயிடல்கள் ேபா த் 
தகவல்களின் அ ப்பைடயில் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ப்பின் அத்தைகய ேபா த் தகவல்கைள 
வழங்கிய தரப்பினர்கள் அைடயாளம் 
காணப்பட் ள்ளனரா என்பைத ம்; 

 (vii) ஆெமனில், இவர்களின் விபரங்கைள சமர்ப் 
பிப்பாரா என்பைத ம் 

  அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) தி மதி நந்தா மா னிக்கு ேநாிட்ட அெசளகாியம் 
சம்பந்தமாக அரசாங்கம் ேமற்ெகாண் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத அவர் குறிப் 
பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of External Affairs:  

(a) Will he inform this House - 
 (i) whether he is aware that a group including 

Mrs. Nanda Malini, a  songstress, were 
subjected to special checking by the 
security personnel of the State of Kuwait 
on their arrival in that country on 
01.02.2012; 

 (ii) if so, of the reasons for subjecting them to 
such checking; 

 (iii) whether any suspicious matter has been 
discovered in her possession or in the 
possession of her troupe or whether any 
clue has been found regarding the 
possession of such matters during that 
checking; 
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 (iv) whether the Government of Sri Lanka has 
carried out an investigation regarding the 
aforesaid incident; 

 (v) whether inquiries have been made at 
diplomatic level in that regard; 

 (vi) if this checking has been done on false 
information, whether the party that 
furnished such false information has been 
identified; and 

 (vii) if so, whether their details will be 
submitted ? 

(b) Will he state the measures taken by the 
Government regarding the embarrassment caused 
to Mrs. Nanda Malini ? 

(c) If not, why? 
 

ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්.පීරිස ් මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ் - ெவளிநாட்ட 

வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි. 

(අ)  (i)     ඔව්. 

      (ii)     ෙනොදනී. ඕනෑම විෙද්ශිකෙයකු රටකට ඇතුළු 
වීෙම්දී ඔවුන් හා ඔවුන් ෙගෙනන බඩු බාහිරාදිය   
පරීක්ෂා කිරීෙම් පූර්ණ බලතල අදාළ රෙටහි 
ආගමන  විගමන හා  ෙර්ගු   නීතිරීති  මගින්  අදාළ 
බලධාරීන්ට ලබා දී තිෙබ්. 

     (iii)        එවැන්නක් වාර්තා වී ෙනොමැත. 

     (iv)  තානාපතිවරයා, ෙෂේක් අබ්දුල්ලා මලික්- ගුවන් 
ෙතොටුපෙළහි අපරාධ පරීක්ෂණ පධානී හමුවී 
කරුණු විමසා ඇත. රෙටහි පවතින නීතිරීති අනුව 
ඒ සම්බන්ධෙයන් කිසිවක් ඔහු විසින්  
තානාපතිවරයාට පවසා නැත. 

      (v)      අදාළ ෙනොෙව්. 

     (vi)     අදාළ ෙනොෙව්. 

    (vii)       අදාළ ෙනොෙව් 

(ආ)   නන්දා මාලනී මහත්මිය සහභාගි වී ඇත්ෙත් ෙපෞද්ගලික 
පර්ශව්යක් විසින් සංවිධානය කරන ලද  සංගීත 
සංදර්ශනයකටය.  නමුත් තානාපතිවරයා විසින් ඇයට සිදු වූ 
අපහසුතාව සම්බන්ධෙයන්, ඇයට හා අදාළ පාර්ශව්යන් 
හට කනගාටුව පකාශ ෙකොට  ඇත. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් ෙබොෙහෝ ෙදනාෙග්  

ෙගෞරවයට පාත වුණු,  ඒ වාෙග්ම සමාජයට ඉතා විශාල ෙසේවයක් 
කරන පවීණ ගායිකාවක් තමයි  විශාරද නන්දා මාලනී මහත්මිය. 
එතුමියට කුෙව්ට් රාජ ෙය්දී මුහුණ පාන්නට සිදු වුණු  ෙම් පශ්නය  
පිළිබඳව ඔබතුමාට   කියන්නත් කනගාටුයි.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්නයක් විධියට අහන්න.  

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම ෙම් අතුරු පශ්නය  ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න 

ඉස්ෙසල්ලා,  ඒ ගැන   ෙපොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද,-  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
විස්තර අදාළ නැහැ.  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමියත් එක්ක ගිය සංගීතෙව්දීන්ෙග්  

තබ්ලාව පළලා තිෙබනවා. භාණ්ඩ පරීක්ෂා කරන යන්තය තුළට 
දැමීම නිසා  ගිටාර් එෙක් තත්  ඔක්ෙකොම කැඩිලා තිෙබනවා.   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙහම කැඩුවාද, පැළුවාද කියලා පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්නය අහන්න  කලින්  මා ෙම් 

ඔබතුමාට කියන්ෙන්. ෙම්ක විශාල පශ්නයක්; සංගීත කණ්ඩායමට 
සිදු වුණු අකරතැබ්බයක්. 

එතෙකොට බට නළා ඔක්ෙකොම බිම ෙපො ෙළොෙව් ගහලා තමයි 
පරීක්ෂා කර තිෙබන්ෙන්. සාමාන ෙයන් කුමන ෙහෝ සංගීත 
කණ්ඩායමක් ෙපෞද්ගලික සංචාරයකට ගියත් ඒ රෙට් 
තානාපතිවරයාට නැත්නම් තානාපති කාර්යාලයට යම්කිසි විධියක 
වගකීමක් තිෙබනවා. යම් සම්බන්ධයක් ඇතුව තමයි එෙහම 
යන්ෙන් කියන එක ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති. මම කියන්ෙන් 
නැහැ, ෙම්ක ෙපෞද්ගලික සංචාරයක් කියා. ෙම් සිද්ධිෙය්දී- 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කථාව ඇති. එතැනම අතුරු පශ්න ෙදකක්ද තුනක්ද තිෙබනවා, 

ඇමතිතුමාට උත්තර ෙදන්න.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
තවත් එක අතුරු පශ්නයක් අහලා මම අවසාන කරන්නම්. මම 

එතුමාට කරදර කරන්ෙන් නැහැ.  විෙශේෂෙයන් ලංකාෙව් නිර්මාණ 
ශිල්පීන් ෙම් වාෙග් සංචාරයකදී අකරතැබ්බවලට මුහුණ දීම 
සම්බන්ධව පශ්නයකටත් වැඩිය මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා, පුළුවන් නම් ඒ ඒ තානාපති කාර්යාල නිලධාරින්  
දැනුවත් කරන්නය කියා; ෙමෙහන් යන කණ්ඩායම් සංවිධානය 
කරන ඒ රෙට් ශී ලාංකිකයන් සමඟ යම්කිසි සම්බන්ධතාවක් ඇති 
කර ෙගන ඔවුන්ට යම්කිසි කරදරයක්, අකරතැබ්බයක් ඇති 
ෙනොවන්නට කටයුතු  කරන්නය කියා. ෙමොකද, සංගීතය 
කියන්ෙන් අපි සියලු ෙදනාටම අදාළ වන කාරණයක්. ෙමෙහන් 
යම්කිසි පිරිසක් යන විට ඒ රෙට් සිටින ශී ලාංකිකයන්ෙගන් ඒ 
රෙට් තානාපති කාර්යාලයට ලිපි යක් ෙගන්වා ෙගන යම්කිසි 
විධියක සම්බන්ධිකරණයක් ෙගොඩ නඟලා ඔවුන්ට යම්කිසි 
සහනයක් ලබා ෙදන්න, සාධාරණයක් ඉෂ්ට කර ෙදන්න  කියලා  
ඒ ඒ තානාපති කාර්යාලවලට උපෙදසක් ෙදන්න පුළුවන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගුරුවරෙයකුට ෙගෝලයකුෙගන් ලැෙබන උපෙදස් කරුණාකර, 

කියාත්මක කරන්න. 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස ් මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පිළිබඳ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපිට 

ඒ උපෙදස් තානාපති කාර්යාලයට ෙදන්න පුළුවන්.   ඒත් එෙහම 
කටයුතු කිරීෙම්දී යම්කිසි සීමාවක් තිෙබනවා.  අෙප් රටට කවුරු 
ෙහෝ ඇතුළු වන අවස්ථාවකදී ඒ පුද්ගලයාෙගන් පශ්න ඇසීමට 
ෙහෝ ෙගෙනන බඩුබාහිරාදිය පරීක්ෂා කිරීමට  ජාත න්තර නීතිය 
හා සම්පදාය යටෙත් අෙප් රටට සම්පූර්ණ අයිතියක් තිෙබනවා. 
අපිට ඒ අයිතිය තිෙබන විධියටම විෙද්ශීය රටවලටත් ඒ අයිතිය 
තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. එම නිසා එක්තරා සීමාවකට 
එහා විෙද්ශීය රටවල කියා ප ටිපාටිය පාලනය කිරීමට අපිට 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒත් අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, නන්දා 
මාලනී මැතිනිය විශිෂ්ට ෙසේවයක් කර තිෙබන බව. ඒක අපි 
විවාදයක් නැතුව පිළිගන්නවා. අපි තානාපති කාර්යාලයට උපෙදස් 
දී තිෙබනවා, උපරිම උත්සාහය දරන්නය කියා; ෙම් විධිෙය් 
අසීරුතාවලට ශී ලාංකිකයන් පත් ෙනොවීමට කරන්න පුළුවන් හැම 
ෙදයක්ම කරන්නය කියා. ඒත් ඒ රටට  තමයි අවසාන වගකීම 
තිෙබන්ෙන්. එක්තරා සීමාවකට එහා ඒ රෙට් කියා පටිපාටිය 
පාලනය කිරීමට අපට නීතිමය ෙහෝ ෙවනත් අයිතියක් නැහැ.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇමතිතුමා දුන්නු පිළිතුර සම්බන්ධව 

ෙදවන අතුරු පශ්නය හැටියට මා ෙම් පශ්නය අහනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඇමතිතුමා දුන්නු පිළිතුෙරන් මා එක 
විධියකට සෑහීමට පත් වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද තබ්ලා පළලා, බට 
නළා ටික ෙපො ෙළොෙව් ගහලා, වයලීන් එක කුඩු කරලා තිෙබනවා.  
ඉන්දියාෙවන් කණ්ඩායම් එන ෙකොට VIP Lounge එෙකන් 
එක්කෙගන යන්ෙන්. ෂාරුක් ඛාන්ලා එන ෙකොට, අනික් ෙබොලිවුඩ් 
නළු නිළිෙයෝ එන ෙකොට ඔක්ෙකොම අරෙගන යනවා, VIP 
Lounge එෙකන්. ෙමතුමාට අදාළ කාරණයක් ෙනොෙවයි මා ෙම් 
කියන්ෙන්. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ලංකාෙව් දී වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි ෙන්? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අපිට එෙහේ VIP සැලකිලි නැහැ. VIP ෙදන්න ඕනෑය කියලා 

මා කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් මා කියන්ෙන් ෙමයයි. ඔබතුමා ඒ 
අදාළ තානාපති නිලධාරින්ට කරුණාකර උපෙදස් ෙදන්න, ෙම් 
වාෙග් ෙද්වල්  ගැන ෙසොයා බලන්නය කියලා. පරීක්ෂා කරන එක 
හරි. හැබැයි පශ්නය තිෙබන්ෙන් තබ්ලා එකක් ෙගනැල්ලා 
පිහියකින් පළන ෙකොට ඒ පුද්ගලෙයෝ ගිහිල්ලා ෙකොෙහොමද ෙම් 
වාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්ෙන් කියන එකයි. මා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන් ෙමයයි. ඒ තානාපති කාර්යාලෙය් 
නිලධාරින් එක්ක, ඒ රෙට් සංගීත සන්දර්ශන පවත්වන  ෙහෝ ඒ 
artistesලා ෙගෙනන කට්ටිය අතර  සම්බන්ධයක් හදාෙගන වැඩ 
කරන්නය කියන ඉල්ලීමයි මා කරන්ෙන්. 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. 
 

ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස ් මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පරීක්ෂණය කරපු පිළිෙවළ අපි 

ෙකොෙහත්ම අනුමත කරන්ෙන් නැහැ. ඒක සුදුසුයි කියලා අපි 
කියන්ෙන්ත් නැහැ. ඒක නුසුදුසුයි. ඒ පිළිබඳව තානාපති 
කාර්යාලයට පුළුවන් පමාණයට ඒ අය කටයුතු කරනවා. 
අනාගතෙය් දී ඒ විධිෙය් සිදුවීම් වැළැක්වීමට අපි විධිමත් කියා 
පිළිෙවළක් දියත් කරනවා. ක්ෙව්ට් රජය අනුගමනය කරපු කියා 
පටිපාටිය ගැන තමයි ෙමතැන පශ්නයක් ෙවන්ෙන්. 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙම්වා එක එක රටවල්වල තිෙබන පශ්න. අපි ගියාමත් සමහර 

ෙවලාවට සපත්තු උස්සාෙගන, belt ගලවාෙගන, කලිසමත් පහත් 
කරෙගන තමයි යන්න ෙවන්ෙන්. 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි, ගරු කථානායකතුමනි. ගරු 

ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අෙප් රෙට් විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමති. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මයික් එක දාන්න. 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. කථා බැරිය. පශ්නය 

පමණයි. ගරු රවි කරුණානායක මහතා. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අෙප් රෙට් ෙගෞරවනීය ෙබෞද්ධ ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා 

ෙදපළකට ඉතාමත් කෲර ෙලස ෙම් ෙවලාෙව්  ඉන්දියාෙව් 
පශ්නයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. ඇයි,  ආණ්ඩුව ෙම් වාෙග් 
නිහඬතාවක සිටින්ෙන්?  

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙම් පශ්නය නන්දා මාලනී මහත්මිය සම්බන්ධ පශන්යක්. 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමන්ලා වීරකැටිෙය් පල්ලි ගැන  කථා කරනවා. ඇයි, ෙම් 

වාෙග් ෙබෞද්ධ ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැත්ෙත්? 

 

ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස ් මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 
(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 
ෙමය කිසිෙසේත්ම ෙම් පශ්නයට අදාළ වන්ෙන් නැහැ. ඒක 

ෙවනත් සිද්ධියක්; බරපතළ සිද්ධියක්. ඒ ගැන කිසිම ගැටලුවක් 
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නැහැ. එය ෙම් පශ්නයට අදාළ වන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] අද 
උදෑසන   ඉන්දියාෙව් සිටින තානාපතිතුමාට මම උපෙදස් දුන්නා, 
ඒ පිළිබඳව දැඩි විෙරෝධය පළ කරන්නට කියලා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 6 - 2969/'12 - (1), ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් 

මහතා. 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
 

ශී ලංකා පමිති ආයතනය : ඇසබ්ැසට්ස ් තහඩු 
පිළිබඳ පැමිණිල්ල 

இலங்ைக தரக் கட்டைளகள் நி வகம் : 
எஸ்ெபஸ்ரஸ் கூைரத்தக  பற்றிய ைறப்பா   

 SRI LANKA STANDARDS INSTITUTION : COMPLAINT ON 
ASBESTOS ROOFING SHEETS 

2987/'12 
7.  ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ හා පරමාණුක බලශක්ති 

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1) : 

(අ) (i) පමිතිය සහතික කළ භාණ්ඩයක පමිතිය අඛණ්ඩව 
සුරක්ෂිත කිරීමට ශී ලංකා පමිති ආයතනය විසින් 
ගන්නා පියවර කවෙර්ද; 

 (ii) ඊට අදාළ චකෙල්ඛ, ෙරගුලාසි ෙහෝ නියමයන් 
තිෙබ් නම්, ඒවා කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙවළඳපෙල් ඇති S.L.S පමිති සහතිකය  සහිත ඇසබ්ැසට්ස ්
ෙසවිලි තහඩු වර්ගයක පමිතිය අඩුවීම පිළිබඳ පරීක්ෂණ 
පවත්වන ෙලස බණ්ඩාරගම ජගත් චන්ද ෙපෙර්රා සහ  
බුද්ධි ජයවිකම ෙපෙර්රා යන අය විසින් 2011.09.23 දින ශී 
ලංකා පමිති ආයතනයට පැමිණිලිකර ඇති බව එතුමා 
දන්ෙනහිද? 

(ඇ)  (i) ඉහත පැමිණිල්ලට අදාළව පරීක්ෂණයක් 
ෙනොපැවැත්වීමට ෙහේතුව කවෙර්ද; 

 (ii) ඉහත සඳහන් ෙසවිලි තහඩු සඳහා S.L.S පමිතිය 
පිරිනැමූ දිනය කවෙර්ද;  

 (iii) එම ෙසවිලි තහඩුවල පමිතිය අඛණ්ඩව 
පවත්වාෙගන යෑම සහතික කිරීමට  ෙගන ඇති 
පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) (i) ඉහත පැමිණිල්ෙලහි සඳහන් ෙසවිලි තහඩු 
නිෂ්පාදන සමාගම විසින් තම නිෂ්පාදනවල S.L.S 
පමිතිය පවත්වාෙගන යන්ෙන්ද පිළිබඳව පරීක්ෂා 
කිරීමට 2011 වර්ෂය තුළ  සිදුකළ විද ාත්මක 
පර්ෙය්ෂණයන් කවෙර්ද; 

 (ii) එම පර්ෙය්ෂණ සිදු කළ දින කවෙර්ද; 

 (iii) ඊට  අදාළ වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ெதாழில் ட்பம், ஆராய்ச்சி, அ சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) தரம் உ தி ெசய்யப்பட் ள்ள ஒ  ெபா ளின் 
தரத்ைதத் ெதாடர்ச்சியாகப் ேபணிக்காப்பதற்கு 
இலங்ைக தரக் கட்டைளகள் நி வகம் 
ேமற்ெகாள்கின்ற நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) அ  ெதாடர்பான சுற்றறிக்ைககள், 
ஒ ங்குவிதிகள் அல்ல  கட்டைளகள் இ ப்பின் 
அைவ யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) சந்ைதயில் உள்ள S . L . S  தரச்சான்றிதைழக் 
ெகாண் ள்ள ஒ  வைக எஸ்ெபஸ்ரஸ் 
கூைரத்தகட் ன் தரக்குைற  ெதாடர்பாக விசாரைண 
ேமற்ெகாள் மா  பண்டாரகம ஜகத் சந்திர ெபேரரா 
மற் ம் த்தி ஜயவிக்ரம ெபேரரா ஆகிேயார் 
2011.09.23ஆம் திகதி இலங்ைக தரக் கட்டைளகள் 
நி வகத்தில் ைறப்பா  ெசய் ள்ளைத அவர் 
அறிவாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  ைறப்பா  ெதாடர்பாக விசாரைண 
நடத்தப்படாைமக்கான காரணம் யா  
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கூைரத்தக க க்கு S . L . S  
தரச்சான்றிதழ் வழங்கப்பட் ள்ள திகதி யா  
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  கூைரத்தக களின் தரத்ைத 
ெதாடர்ச்சியாகப் ேபணிவ வைத உ தி 
ெசய்வதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) (i) ேமற்ப  ைறப்பாட் ல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
கூைரத்தகட்ைட உற்பத்தி ெசய்கின்ற நி வனம் 
அதன் உற்பத்திகளின் S . L . S  தரத்ைதப் 
ேபணிவ கின்றதா என்ப  பற்றி பாிேசாதைன 
ெசய்வதற்காக 2011ஆம் ஆண்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட விஞ்ஞான ாீதியான 
ஆராய்ச்சிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆராய்ச்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
திகதிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) அைவ ெதாடர்பான அறிக்ைககைள 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Technology, Research and 
Atomic Energy:  

(a) Will he state - 

 (i) the steps taken by the Sri Lanka Standards 
Institution to ensure the continuation of the 
standard of an item of which the standard 
has been certified; and 

 (ii) the circulars, regulations and orders 
pertaining to them if any ? 

(b) Is he aware that a complaint has been made to the 
Sri Lanka Standards Institution by Jagath Chandra 
Perera and Buddhi Jayawickrama Perera of 
Bandaragama on 23.09.2011 demanding an inquiry 
pertaining to the decline of the standard of a 
certain type of SLS certified Asbestos roofing 
sheet available in the market ? 

(c) Will he inform this House- 

 (i)  the reason for not conducting an inquiry 
pertaining to the above complaint; 

 (ii) the date on which the SLS accreditation was 
awarded  to the aforesaid roofing sheet; and 

 (iii)  the steps taken to certify the continuous 
maintenance of the standard of the aforesaid 
roofing sheets ? 

(d) Will he also state- 

 (i) the scientific research carried out by the 
roofing sheet manufacturing company 
mentioned in the above complaint in the 
year 2011 to ascertain whether their 
products maintain SLS standards; 

 (ii) the dates on which the aforesaid researches 
were carried out; and 

 (iii) whether the relevant reports will be 
submitted ? 

(e) If not, why? 
 

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ 
හා පරමාණුක බලශක්ති අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - ெதாழில் ட்ப, 
ஆராய்ச்சி, அ சக்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Technology, Research and Atomic Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය.  

(අ)  (i)  පමිති සහතිකය ලබා ගත් භාණ්ඩයක පමිතිය 
අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීම තහවුරු කිරීමට පහත 
සඳහන් පියවර ෙගන ඇත. භාණ්ඩයක පමිතිය 
සහතික කිරීෙම්දී ඇගයීමට ලක් කරන තත්ත්ව 
කළමනාකරණ පද්ධතිෙය් සෑම අංගයක්ම පසු 
විපරම් කියාවලියකට භාජනය කරනු ලැෙබ්. එෙසේ 
කරනු ලබන්ෙන් ශී ලංකා පමිති ආයතනෙය් 
තත්ත්ව විගණන කණ්ඩායම් විසිනි. ISO 9001 
සහතිකය ලබා ගත් නිෂ්පාදකයන් - ෙම් ආයතනය 
ISO 9001 සහතිකය ලබාෙගන තිෙබනවා.-  

සම්බන්ධෙයන් වසරකට වරක් කරනු ලබන අතර, 
අෙනක් නිෂ්පාදකයන් සම්බන්ධෙයන් වසරකට 
ෙදවරක් තත්ත්ව විගණනයන් සිදු කරනු ලැෙබ්.  

 (ii)  (1) තත්ත්ව කළමනාකරණ ඇගයීමට ලක් කිරීමට 
අදාළ වනුෙය්, "තත්ත්ව පද්ධතිය සඳහා අවශ තා 
පිළිබඳ මාර්ෙගෝපෙද්ශයයි. (GL-CP-01)".  

  ෙම් පශන්ෙයන්  අහලා තිෙබනවා, චකෙල්ඛ, 
ෙරගුලාසි ගැන. ඇත්තටම චකෙල්ඛ, 
ෙරගුලාසියකට  වඩා මාර්ෙගෝපෙද්ශයක්  - 
guideline එකක් - තමයි ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
තිෙබන්ෙන්.  

  ෙමම ෙල්ඛනය SLS සහතිකය ලබා ගැනීම සඳහා 
වන අයදුම්පත් කට්ටලය සමඟ ඉල්ලුම්කරුවන්ට 
ලබා ෙදනු ඇත.  

  (2) පසු විපරම් කියාවලිය/ තත්ත්ව විගණනයට 
අදාළ වනුෙය් "සමාගම් ඇගයීම ((GL-CP-01)"  
පිළිබඳ ෙල්ඛනයයි. ෙමය අභ න්තර ෙල්ඛනයකි.  

(ආ) ඔව්.  

(ඇ) (i) පහත සඳහන් පරිදි ශී ලංකා පමිති ආයතන විසින් 
පරීක්ෂණයක් පවත්වා ඇත.  

  තත්ත්ව වාර්තා ඇගයීමකට ලක් කිරීම: 

  පැමිණිල්ල ලැබීෙමන් පසු ෙමම ඇගයීම කර ඇත. 
පමිතිවලට අනුකූලව ෙමම සමාගම විසින් 
භාණ්ඩය නිෂ්පාදනය කර ඇති බව ඇගයීෙම්දී 
තහවුරු වී තිෙබ්.   

  සිද්ධිය පිළිබඳ කරුණු ෙසොයා ගැනීම:  

  පැමිණිල්ල පිළිබඳව කරුණු දක්වන ෙලස අදාළ 
සමාගමට දන්වන ලදි. පරීක්ෂණයකින් පසුව 
සමාගම විසින් වාර්තා කරන ලද්ෙද් පැමිණිල්ලට 
අදාළ සිද්ධියට ෙහේතු වී ඇත්ෙත්, නිෂ්පාදන 
භාණ්ඩෙය් තත්ත්වෙය් අඩුපාඩුවක් ෙනොවන බවත් 
ෙවනත් ෙහේතූන් බවත්ය.  

  භාණ්ඩෙය් තත්ත්වය පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම: 

  රසායනාගාරෙය් පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම සඳහා 
පැමිණිල්ලට ෙහේතු වූ තහඩුවට අදාළ 
ෙතොගෙයන්ම තවත් තහඩුවක් ලබා ගැනීමට 
උත්සාහ කරන ලදි. පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අතුරන 
ෙනොලද තහඩු නිෂ්පාදකයා ෙවත ෙහෝ 
පැමිණිලිකරු ෙවත ෙනොතිබුණි. පැමිණිල්ල ලැබී 
තිබුෙණ් අදාළ ෙතොගය නිෂ්පාදනෙයන් මාස 
05කට පසුවය. භාවිත කරන ලද තහඩුවක් 
රසායනාගාර පරීක්ෂාවට ලක් කිරීෙමන් නිවැරදි 
පතිඵල ලබා ගත ෙනොහැකි බව වාර්තා වී තිෙබ්.   

 (ii) ෙමම සමාගෙම් නිෂ්පාදනය කරන ලද ෙමම 
භාණ්ඩ වර්ගය සඳහා 1993 දී පමිති සහතිකය ලබා 
දී ඇත.  පැමිණිල්ලට අදාළ තහඩුව නිෂ්පාදනය 
කර ඇත්ෙත් ෙමම සමාගෙම් නව 
නිෂ්පාදනාගාරයක  වන අතර, එයට පමිති 
සහතිකය පදානය කර ඇත්ෙත් 2010.10.15 වන 
දින දීය.  

 (iii)  ඉහත සඳහන් පරිදි,  සහතික කළ භාණ්ඩෙය් 
පමිතිය අඛණ්ඩව පවත්වා ෙගන යාම සහතික 
කිරීම සඳහා තත්ත්ව විගණන පවත්වන ලදි. 
2011.11.24 සහ 2012.07.20 යන දිනයන්හිදී 
එවැනි තත්ත්ව විගණනයන් අදාළ සමාගම 
සම්බන්ධෙයන් සිදු කර ඇත. භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය 
පමිතියට අනුව සිදු කර ෙගන යන බව එම 
විගණන තුළින් තහවුරු විය.  
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(ඈ) (i) සමාගම විසින් 2011 වසර තුළදී සිදු කළ 
විද ාත්මක පර්ෙය්ෂණයන් පිළිබඳව ෙනොදනී. 
සමාගමක් විසින් සිදු කරන ලද පර්ෙය්ෂණ 
පිළිබඳව තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතිෙය්දී ෙහෝ 
තත්ත්ව විගණනෙය්දී ශී ලංකා පමිති ආයතනය 
විසින් පරීක්ෂා කරනු ෙනොලැෙබ්. 

  තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතියට හා තත්ත්ව 
විගණනයන්ට අදාළ වනුෙය් භාණ්ඩෙය් පමිතිය 
සහතික කිරීමට අදාළ වන පරාමිතීන් නිර්ණය 
කිරීමට සිදු කරන විද ාත්මක පරීක්ෂණ ෙව්. ෙමම 
පරාමිතීන් නම් උස, දිග, පළල, ගනකම, බිඳුම්බර, 
ෙතතමනය උරා ගැනීම, ඝනත්වය යන ඒවා ෙව්. 
ෙමම පරාමිතීන් තහවුරු කිරීම සඳහා අවශ  
පරීක්ෂණ, 2011 වසර තුළ සමාගම විසින් සිදු කර 
ඇති බව තත්ත්ව විගණනවලින් පැහැදිලි විය. 

 (ii) එම පරීක්ෂණ සමාගම විසින් අඛණ්ඩව සිදු කරන 
ලද බව 2011 වසර තුළ සිදු කළ තත්ත්ව 
විගණනෙය්දී තහවුරු විය. 

 (iii) සමාගෙම් පරීක්ෂණ සැලසුම හා සමාගම විසින් 
කරන ලද ශී ලංකා පමිති ආයතනය විසින් ලබා 
ගත් පරීක්ෂණ වාර්තා සභාගත* කරනු ලැෙබ්. 

 

(ඉ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ශී ලංකා පමිති ආයතනෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන පමිතිකරණය 
පිළිබඳව පසු විපරම් කරන්න තිෙබන දුෂ්කරතා පිළිබඳව මා අය 
වැය විවාදෙය්දීත් කරුණු දැක්වූවා.  

දැන් අදාළ සිද්ධිෙයන් පීඩාවට ලක් වුණු තැනැත්තාට ඒ 
විද ාත්මක පරීක්ෂණෙය් පතිඵලය දක්වලා නැහැ. ඒක දැනුම් 
දීලාත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා පමිති ආයතනෙය් ස්ථාවරය 
වන්ෙන්, "පරීක්ෂා කරන්න බැහැයි" කියන එකයි. හැබැයි ඒ 
ඇස්බැස්ටස් ෙසවිලි තහඩු භාවිත කළ ඒවා ෙනොෙවයි. රූපවාහිනි 
දැන්වීමක තිබුණ ආකාරයටම, ෙමම ඇස්බැස්ටස් ෙසවිලි තහඩු 
වහලට සවි කරද්දී  එම ෙසවිලි තහඩුත් කඩා ෙගන  වහලට නැග්ග 
තැනැත්තා වැෙටනවා. ඒවා පාවිච්චා කළ ඒවා ෙනොෙවයි. සවි 
කරන ෙමොෙහොෙත්යි කඩා ෙගන වැෙටන්ෙන්. දැන් තිෙබන 
පශ්නය තමයි, මමත් පැමිණිලි කරලා, ඒ තැනැත්තාත් පැමිණිලි 
කරලා මාස ගණනක් යන ෙතක් ශී ලංකා පමිති ආයතනය ඒ 
ස්ථානයට ගිෙය් නැහැ. ඒ නිසා අදාළ සමාගම ෙකෙරහි 
පක්ෂපාතීත්වයක් තිෙබනවාද කියන කාරණය ගැන ඔබතුමා 
ෙසොයා බලනවාද? 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපට ලබා දීලා තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව 

අදාළ සමාගම විසින් ඒ ෙතොගෙය් ඇස්බැස්ටස් ෂීට් 5,600ක් හදලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමා විසින් සඳහන් කරන ලද ඒ පුද්ගලයාෙග් 
පැමිණිල්ලට අදාළව එතැන ඇස්බැස්ටස් ෂීට් 29ක් තිබුණු බව දැන 
ගන්නට ලැබී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තවත් ඇස්බැස්ටස ්ෂීට් 44ක් 
අතුරලා නැතුව තිබිලා තිෙයනවා. ඔබතුමා උපෙද්ශක කාරක 
සභාෙව්දී ෙම් පශ්නය ඇසුවාට පස්ෙසේ අෙප් ශී ලංකා පමිති 
කාර්යාංශෙය් අය එතැනට ගිහින් තිෙබනවා. ඒ වන ෙකොට පරීක්ෂා 

කරන්න පුළුවන් මට්ටෙම් කිසිම ඇස්බැස්ටස ් ෙසවිලි තහඩුවක් 
තිබිලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම අර 5,600ම ඇස්බැස්ටස් ෂීට් ෙවෙළඳ 
ෙපොළට නිකුත් ෙවලා, ඒවා අෙලවි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
අදාළ පතික්ෙෂේප කළ ඇස්බැස්ටස් ෂීට් 29ට ෙවනත් ඇස්බැස්ටස් 
ෂීට් 29ක් ලබා දීලා තිෙබනවා.     

ඒ 29ත් පසුව ඒ ෙගොල්ලන් ෙවෙළඳ ෙපොළට දාලා තිෙබනවා. 
ඒ පැත්තට යම් කිසි පක්ෂපාතීත්වයක් තිබුණාද කියලා අපට 
බලන්න පුළුවන්. නමුත් අදාළ වාර්තාවට -පමිති කාර්යාංශයට 
අනුකූලව කරන ලද වාර්තාවට- අනුව නම් ඒ ෙගොල්ලන් ISO 
9001ට අනුකූලව නිෂ්පාදන කටයුතු කරන බව තමයි වාර්තා 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ඔය කියන ඇස්බැස්ටස ් ෙසවිලි තහඩු ෙතොගෙයන් භාගයක් බිම 
තිබුණා. භාගයක් වහෙල් ෙසවිලි කළා. බිම තිබුණු ෙකොටස බැලූ 
බැල්මට බාල බව ෙප නුණු නිසා ඒ ෙකොටසට තහඩු දීලා ගියා. 
හැබැයි ඒ පුද්ගලයාට තුවාල සිදු වුණු ඒ සිදුවීමට අදාළ 
ඇස්බැස්ටස් තහඩු අදටත් ඒ වහලෙය් තිෙබනවා, ඒ වහලෙය් 
කටයුතු සම්පූර්ණ කර නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේෙග් පමිති ආයතනෙය් 
නිලධාරින් ඒ වහලයට නැඟලා ෙම් අදාළ තහඩු පරීක්ෂා කිරීමට 
සහ ඒවාෙය් මිමි ගැනීමට කටයුතු කෙළේ නැහැ. ෙම් පිළිබඳව මම 
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී පැමිණිලි කළාට පස්ෙසේ, අය වැය 
විවාදෙය්දී මම ෙම් පිළිබඳව කථා කළාට පස්ෙසේ, ඒ පමිති 
ආයතනෙය් නිලධාරින් පමාද ෙවලා ආවා. හැබැයි එෙහම පමාද 
ෙවලා ආවාට පස්ෙසේවත් එම නිලධාරින් වහලයට නැඟලා ඒ 
තහඩුවක් ගලවා ගන්න හරි, තහඩුෙව් ෙකොටසක් ඉවත් කරන්න 
හරි කටයුතු කෙළේ නැහැ. ෙමොකක්ද ඒෙක් ෙත්රුම?   

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ෙමෙහමයි, ගරු මන්තීතුමනි. ඒ අදාළ පැමිණිලි කරපු 

පාර්ශ්වය වහලෙය් තහඩු සවි කළාට පස්ෙසේ ඒ තහඩුව ගලවලා 
පරීක්ෂා කරන්න පමිති කාර්යාංශයට බැහැ. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා 
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී පකාශ කරලා තිබුණා, "දැන් තහඩු 
බිම තිෙබනවා, ගිහින් පරීක්ෂා කරන්න" කියලා. එෙහම පරීක්ෂා 
කරන්න ගියාම බිම එෙහම තහඩුවක් තිබිලා නැහැ. තහඩු 
සියල්ලම ඒ අදාළ පුද්ගලයා තමන්ෙග් වහලෙය් සවි කරලායි 
තිෙබන්ෙන්. එතුමාෙග් වහලය ගලවලා ඒ ෙසවිලි තහඩු ගන්න 
බැහැ. ෙමොකද වහලයට තහඩුවක් සවි කිරීෙම්දී ඇණ, මුරිච්චි 
ගහනවා. එය සවි කිරීමට ෙනොෙයක් ෙද් කරනවා. පාවිච්චි කරපු 
තහඩුවක් හා පාවිච්චි ෙනොකරපු තහඩුවක් අතර ෙබොෙහොම 
පැහැදිලි ෙවනසක් තිෙබනවා. ඒෙකන් එහි ස්ථාවරත්වය මනින්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඇත්තටම ෙම් අදාළ පුද්ගලයාෙග් පැමිණිල්ල 
ලැබී තිෙබන්ෙන් සිද්ධිය සිදු ෙවලා මාස පහකට පස්ෙසේයි. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
නැහැ, නැහැ. ඒක වැරැදියි. 
 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
මම දන්ෙන් නැහැ.  මට ලබා දී තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව 

එෙහමයි, ගරු මන්තීතුමනි.  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාව සම්පූර්ණෙයන්ම ෙනොමඟ යවලා. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
මම ෙම් කියන්ෙන් පමිති කාර්යාංශෙයන් මට ලබා දී තිෙබන 

ෙතොරතුරු අනුවයි. ඔබතුමාෙග් ෙම් අදාළ පැමිණිලිකරු ඒ 
පැමිණිල්ල කරලා තිෙබන්ෙන් ඒ සිදුවීම ෙවලා මාස පහකට 
පසුවයි. ඒ අවස්ථාෙව් විමසලා බලන ෙකොට ෙසවිලි තහඩු සෑම 
ෙතොගයක්ම ෙවෙළඳ ෙපොළට නිකුත් ෙවලා ඉවරයි.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මෙග් අවසන් අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ඇණ, මුරිච්චි ගැහුවාම 

යම් යම් ගැටලු මතු ෙවන්න පුළුවන් බව ඇත්ත. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඇණ, මුරිච්චි ගැහුවාම තහඩුෙව් ඝනකම අඩු ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්. 

 

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට කිව්වා, ISO 9001 සහතිකය 

ෙදන ෙකොට බලන පරාමිතීන් ගැන. 
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
වහලයට නැග්ෙග් නැහැ. වහලයට නැගලා බැලුවා නම් හරි. 

 

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ඒ පරාමිතීන්වල එකක් තමයි ඝනකම. උස, දිග, පළල, 

ඝනකම, බිඳුම්බර, ෙතතමනය උරා ගැනීම හා ඝනත්වය කියන 
ෙම්වා තමයි මනින්ෙන්.  

ඉතින් ගරු කථානායකතුමනි, වහලකට සවි කර තිෙබන තහඩු 
පරීක්ෂා කිරීෙම් කටයුත්ත ඉතා අමාරුයි. ඒවා ගලවා එළියට 
අරෙගන තමයි ඒ කටයුත්ත කරන්න ඕනෑ. ඇත්තටම තත්ත්ව 
පරීක්ෂාෙව්දී සාමාන ෙයන් අපි කරන්ෙන්, අදාළ 
කර්මාන්තශාලාෙව් නිෂ්පාදනය කරන ෙතොගවලින් සාම්පල් ෙගන 
ඒවා පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමයි. හැබැයි මට ලබා දී තිෙබන 
ෙතොරතුරු අනුව නම් ඔබතුමාෙග් පශ්නයට අදාළ පුද්ගලයා මාස 
5කට පසුව තමයි ෙම් ෙතොරතුරු ලබා දී තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට 
ෙම් පශ්නය මතු ෙවලා ඉවරයි. 

 

සිවිල් ආරක්ෂක නිලධාරින් : අනුරාධපුර දිසත්ික්කය 
சிவில் பா காப்  அ வலர்கள் : அ ராத ர 

மாவட்டம் 
CIVIL SECURITY OFFICERS : ANURADHAPURA DISTRICT 

 

3101/’12 

8.  ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  
(අ) (i) අනුරාධපුර දිසත්ික්කෙය් ෙසේවය කරන සිවිල් 

ආරක්ෂක නිලධාරින් සංඛ ාව එක් එක් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම නිලධාරින් ආරක්ෂක අංශෙය් රාජකාරිවලට 
අමතරව ෙවනත් රාජකාරි සඳහා ෙයොදවා තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම රාජකාරි කවෙර්ද; 
 (iv) අමතර රාජකාරිවල ෙයදීම සඳහා අතිකාල දීමනා 

හා ෙවනත් දීමනා ලබා ෙදන්ෙන්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, එක් නිලධාරිෙයකුට ලැෙබන එම 
දීමනාවල වටිනාකම ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) සිවිල් ආරක්ෂක නිලධාරින් කුඹුරු ෙගොවිතැන, 

ගෙඩොල් කැපීම සහ එළුවන් හා ඌරන් ඇති කරන 
ෙගොවිපළවල ෙසේවය කිරීම වැනි අමතර 
රාජකාරිවල ෙයොදවා තිෙබ්ද; 

 (ii) ගෙඩොල් කර්මාන්තෙය් ෙයොදවා ඇති එක් 
නිලධාරිෙයකු සෑම මාසයකම අනිවාර්යෙයන්ම 
 ගෙඩොල් 2000ක් සෑදිය යුතු බවට නිෙයෝගයක් 
පනවා තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

பிரதம அைமச்ச ம், ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) அ ராத ர மாவட்டத்தில் ேசைவயாற் கின்ற 
சிவில் பா காப்  அ வலர்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கும் 
அைமய தனித்தனிேய எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அ வலர்கள் பா காப் ப் பிாிவின் 
கடைமக க்கு ேமலதிகமாக ேவ  கடைமகளில் 
ஈ ப த்தப்பட் ள்ளனரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  கடைமகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) ேமலதிக கடைமகளில் ஈ ப கின்றைமக்காக 
ேமலதிக ேநரக் ெகா ப்பன கள் மற் ம் ேவ  
ெகா ப்பன கள் வழங்கப்ப கின்றனவா 
என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், ஒ  அ வல க்கு கிைடக்கும் 
ேமற்ப  ெகா ப்பன களின் ெப மதி 
எவ்வள  என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) சிவில் பா காப்  அ வலர்கள் ேவளாண்ைம, 

ெசங்கல் ெவட் தல் மற் ம் ஆ கள், 
பன்றிகைள வளர்க்கும் பண்ைணகளில் 
ேசைவயாற் தல் ேபான்ற ேமலதிக 
கடைமகளில் ஈ ப த்தப்பட் ள்ளார்களா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ெசங்கல் ைகத்ெதாழி ல் ஈ ப த்தப்பட் ள்ள 
ஒ  அ வலர் ஒவ்ெவா  மாத ம் கட்டாயமாக 
2000 ெசங்கற்கைள உற்பத்தி ெசய்ய 
ேவண் ெமன கட்டைளயிடப்பட்டள்ளதா 
என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately, and in relation to each 
Divisional Secretary's Division the number 
of Civil Security Officers serving in the 
District of Anuradhapura; 

 (ii) whether the aforesaid officers have been 
assigned with other duties in addition to the 
duties in the security service; 
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 (iii) if so, what those duties are; 
 (iv) whether overtime payments and other 

allowances are paid for engaging in 
additional duties; and 

 (v) if so, the value of the aforesaid allowances 
received by an officer? 

(b) Will he state - 
 (i) whether the Civil Security Officers have 

been assigned with additional duties such as 
engaging in cultivation and brick industry 
and working in farms where goats and pigs 
are reared; and 

 (ii) whether an order has been given making it 
compulsory for each officer deployed in 
bricks industry to make 2,000 bricks every 
month? 

(c) If not, why? 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා හා බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු 
ෙදනවා. 

(අ) (i)  

 

අනු 
අංකය 

පාෙද්ශීය  ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය සිවිල් 
ආරක්ෂක 
භටයින් 
සංඛ ාව 

1 අනුරාධපුර නැ ෙඟනහිර නුවරගම් 
පළාත 
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2 අනුරාධපුර මධ ම නුවරගම් පළාත 165 

3 කැකිරාව  58 

4 ගල්නෑව 18 

5 තඹුත්ෙත්ගම 34 

6 තලාව 29 
7 මැදවච්චිය 1469 
8 පලුගස්වැව - 
9 කහටගස්දිගිලිය 319 

10 ගෙලන්බිඳුණුවැව 140 

11 රඹෑව 34 

12 මිහින්තලය 161 
13 පලාගල 169 

14 ඉපෙලෝගම   1 

15 නාච්චදූව   1 

16 රාජාංගනය  9 

17 තිරප්පනය 11 

18 මහවිලච්චිය 1723 

19 පදවිය  263 

20 ෙනොච්චියාගම  303 

21 ෙහොෙරොව්පතාන  835 

22 කැබිතිෙගොල්ලෑව  1244 

 (ii)  ඔව්. 

 (iii)   1. ආගමික ආයතන සංවර්ධන කටයුතු 

  2. අධ ාපන ආයතන සංවර්ධන කටයුතු 

  3. පුරා විද ා අංශයට සම්බන්ධ කටයුතු 

  4. විදුලි වැට නඩත්තු කිරීම / ඉදි කිරීම සම්බන්ධ 
කටයුතු 

  5. කෘෂි සංවර්ධනයට අදාළ සංවර්ධන කටයුතු සහ 
සත්ව පාලනයට අදාළ කටයුතු 

  6. ඉදි කිරීෙම් ක්ෙෂේතෙය් සංවර්ධන කටයුතු 

 (iv)  ඉහත සියලුම කාර්යයන්හි ෙයොදවනු ලබන්ෙන් 
සම්මත රාජකාරි කාල සීමාව තුළ පමණි. 

 (v)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ)  (i)  ඉහත (අ) (iii) පිළිතුර හා සබැ ෙඳේ.  

 (ii)  නැත. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

අෙප් ඇමතිතුමා පිළිගත්තා, ෙම් රට ෙබ්රා ගන්න විශාල කැප 
වීමක් කළ සිවිල් ආරක්ෂක නිලධාරින් සත්ව පාලන කටයුතුවල, 
ඒ වාෙග්ම ගෙඩොල් කැපීෙම් කටයුතුවල නිරත වනවා, එෙසේ නිරත 
වන්ෙන් රාජකාරි කාල සීමාව තුළදී පමණයි කියා. මා ඒක 
පිළිගන්ෙන් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, රාජකාරි කාල සීමාවට 
අමතරවත් ඔවුන් ඒ කටයුත්ෙත් නිරත ෙවලා ඉන්නවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. ගාමාරක්ෂක නිලධාරියකු ගෙඩොල් 2,000ක් ෙදන්න 
ඕනෑය කියා අනිවාර්ය කරලා තිෙබනවා. ඒ අයට කිසිම අතිකාල 
දීමනාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සමහර මැති 
ඇමතිවරුන්ෙග් ෙගවල්වලට එළවලු ෙගෙනන්න කෙඩ් යවන්නත් 
ෙම් අය පාවිච්චි කරනවා. ඔබතුමන්ලා ෙපොෙරොන්දු වුණා, ෙම් අයව 
ස්ථිර කරනවා කියලා. එම නිසා මා අහනවා, ෙම් අයව ස්ථිර  
කරලා ඒ සියලු දීමනාවන් ෙදන්ෙන් කවදාද කියලා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අෙප් මාතෘ භූමිය ෙබ්රා ගැනීම සඳහා විශාල පරිත ාගයක් කළ 

ෙම් භටයන් ස්ථාවරභාවයට පත් කිරීම, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නායකත්වය හා මැදිහත් වීම මත 2006.09.13 දින 1462/20 දරන 
රජෙය් ගැසට් නිෙව්දනය මඟින් පකාශයට පත් කර තිෙබනවා. 
අදාළ කරුණු එහි අන්තර්ගත කර තිෙබනවා.  

එපමණක් ෙනොෙවයි. ඒ මඟ ෙපන්වීම යටෙත් නිලධාරියාෙග් 
ෙසේවය ස්ථිර කරලා විශාම වැටුප් හිමිකම් ලබා දීම සඳහා ඉදිරිපත් 
කරපු අමාත  මණ්ඩල සංෙද්ශය 2012 අෙගෝස්තු 03 වැනිදා 
අනුමත කරලා තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඉන් අනතුරුව 
සම්පදායානුකූලව සිදු වන්ෙන් වැටුප් පරිමාණ තීරණය කිරීමයි. ඒ 
සඳහා කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ජාතික වැටුප් හා 
ෙසේවක සංඛ ා ෙකොමිෂන් සභාවට යවනවා. ගරු මන්තීතුමා අසන 
අතිකාල ආදී ෙද්වලුත් තීරණය වන්ෙන් ඒ වැටුප් කම අනුවයි. ෙම් 
අය ඉටු කරන ෙසේවාව අපි අගය කරනවා. ජාතික සංවර්ධනෙය් 
මහා කාර්ය භාරයක් ෙම් අය ඉෂ්ට කරනවා. ජාතික සංවර්ධනය 
ෙවනුෙවන් ඉටු කරන කාර්ය භාරෙය්දී අහවල් ෙද් කරන්න එපා 
කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙයෝජනා කරන්න එපා. රෙට් 
නිෂ්පාදනය ෙමන්ම අෙනකුත් සෑම ක්ෙෂේතයක්ම ජාතික 
සංවර්ධනෙය් වැදගත් අංගයන්. ඒ කටයුතු ඉෂ්ට කිරීම ෙවනුෙවන් 
ඒ අයට අපි ගරු කරනවා. 

661 662 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ඔබතුමාෙග් ඒ පිළිතුර ගැන මට සෑහීමට පත් වන්න බැහැ. ඒ 

අය ස්ථිර කරන දිනය කවදාද කියලායි මම ඇහුෙව්. මීට කලින් 
පැවැත් වූ හැම මැතිවරණයක් එනෙකොටම ෙම් අය ස්ථිර කරන්න 
පටන් ගන්නවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔවුන් ස්ථිර කිරීම අමාත  මණ්ඩලය අනුමත කරලා 

තිෙබනවා. ඒ අනුව ජාතික වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ ා ෙකොමිෂන් 
සභාව විසින් අදාළ තීරණ ගැනීෙමන් පසු ඒ කාර්යය සිදු වනවා. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. උතුරු 

මැද පළාෙත් විෙශේෂෙයන්ම පදවිය වාෙග් පෙද්ශවල අධ ාපන 
කටයුතුවලට ෙම් ගාමාරක්ෂක නිලධාරින් ෙයොදවනවා. ඒ 
කියන්ෙන් ඔවුන් පාසල්වල ඉගැන්වීම් කටයුතු කරනවා. කානු 
ශුද්ධ කරන ඒවා, කෙඩ් යන ඒවා, එළවලු ෙගෙනන ඒවා කළාට 
පශ්නයක් නැහැ. යුද්ධය අවසන් ෙවලා අවුරුදු තුනක් වනවා. 
හැබැයි ඒ පෙද්ශෙය් දරුවන්ෙග් අධ ාපන කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙම් 
නිලධාරින් ෙයදවීෙම්දී අඩුම තරමින්  ඔවුන්ට ඒ සම්බන්ධව 
පුහුණුවක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව ෙම් නිලධාරින් ඒ 
සඳහා ෙයදවීම ඒ දරුවන්ට කරන අසාධාරණයක් වනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කානු කපන්නයි, වළවල් හාරන්නයි ෙම් අය ෙයදවීම ෙහොඳයි 

කියලා ගරු මන්තීතුමා කිව්වා.  
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ෙහොඳයි කියලා ෙනොෙවයි කිව්ෙව්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
යම් කිසි දැනුමක් තිෙබනවා නම්, ඒ දැනුම අෙප් දරුවන්ට ලබා 

දීම සඳහා යම් පාසලක් උදව්වක් ඉල්ලා සිටිනවා නම් ඒක ලබා 
දීෙම් කිසිම වැරැද්දක් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. උගන්වන 
හැම ෙක නාම රජෙය් ගුරු ෙසේවෙය්ම ෙකෙනක් ෙවන්න ඕනෑ 
නැහැ.  

කලින් පශ්නයක දී කිව්වා, නන්දා මාලනී ෙග් ෙබෙර් පැළුවා 
කියලා.  [බාධා කිරීමක්] දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා කිව්ෙව් ඒ 
විධියටයි.  අෙප් ගාමාරක්ෂක භටයන් - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නන්දා මාලනීෙග් ෙබෙර් පැළුවා කියලා මම කිව්ෙව් නැහැ. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
නැහැ, එතුමා ෙවන කාෙග්ද ෙබරයක් ගැනයි කිව්ෙව්. [බාධා 

කිරීමක්] 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පිට රටක ෙර්ගුෙව්දී ෙවච්ච ෙදයක් ගැන කිව්ෙව්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කියපු ෙද් කියපු හැටිෙයන්ම භාර ගන්න එපා. ටිකක් හදලා 

ගන්න.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔව්, ඕවා ටිකක් රසවත් ෙවන්න ඕනෑ.   දැන් අපි අභිමානවත් 

මත්තල  ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ  ජාතියට දායාද කරලා 
තිෙබනවා. ඉන්පසුව අද ෙම් ගරු සභාව  රැස් වුණු පළමුවැනි 
දවෙසේ දී  අපි ඒ ෙගෞරවය  පකාශ කරන්නට ඕනෑ.  

අෙප් සංවර්ධන කියා දාමයට ෙම් අය තමන්ෙග් දැනුම අනුව 
යමක් එකතු කරනවා නම් එය වැළැක්වීම සඳහා අදහස් දැක්වීම 
සුදුසු නැහැයි කියන එකයි මෙග් අදහස.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි, අවසන් පශ්නය අහන්න.  

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙබොෙහොම ගරු කරන ඇමතිවරෙයක් හැටියට 
ෙමතුමා  කානු කපන එකයි, අධ ාපනයට උදවු කරන එකයි  
සමාන කිරීම ගැන මම කනගාටු වනවා.  විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අයව 
ෙයොදවලා උතුරු මැද පළාෙත් දරුවන්ට අධ ාපනය ලබා දුන් නිසා 
ද,  පසු ගිය අවුරුද්ෙද් අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් අධ ාපන 
තත්ත්වය   ලංකාෙව්  24 වැනි තැනට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
ඔබතුමන්ලාෙග් අධ ාපන පතිපත්තිය ෙම්ක ද?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක අධ ාපන ඇමතිතුමාෙගන් ෙවනම පශ්නයක් ෙලස 

අහන්න. මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමපමණයි.  

 
ෙරොටුඹ මධ ම ෙබෙහත් ශාලාව : පතිසංසක්රණය 
ெராட் ம்ப மத்திய ம த் வசாைல : னரைமப்  

ROTUMBA CENTRAL DISPENSARY: RENOVATION 

1970/’11 

11.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :   

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කෙය්, පසේගොඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
බලපෙද්ශෙය් පිහිටි, ෙරොටුඹ මධ ම ෙබෙහත් 
ශාලාව ෙම් වන විට වසා දමා ඇති බවත්; 

 (ii) වසා දැමූ ෙබෙහත් ශාලාෙව් ෙගොඩනැගිලි විනාශ 
ෙවමින් පවතින බවත්;  
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 (iii) ෙබෙහත් ශාලාව වසා දැමීම නිසා පෙද්ශෙය් 
ජනතාව දැඩි අපහසුතාවයකට මුහුණ පා ඇති 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම ෙබෙහත් ශාලාෙව් ෙගොඩනැගිලි 
පතිසංසක්රණය කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙම් වන විට ඒ සඳහා පතිපාදන  ෙවන් කර තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ෙරොටුඹ මධ ම ෙබෙහත් ශාලාව සඳහා 
කඩිනමින් ෛවද වරයකු  පත් කර පෙද්ශෙය් 
ජනතාවට සහන සැලසීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (iv) එෙසේ නම්, ඒ දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?        

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
 சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ)(i) மாத்தைற மாவட்டத்தின் பஸ்ெகாட பிரேதச 
ெசயலாளர் ஆ ைகப் பிரேதசத்தில் 
அைமந் ள்ள ெராட் ம்ப மத்திய 
ம த் வசாைல தற்ேபா  

டப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) டப்பட் ள்ள ம த் வசாைலயின் 
கட் டங்கள் அழிவைடந்  
வ கின்றெதன்பைத ம்; 

 (iii) ம த் வசாைல டப்பட் ள்ளதனால் 
இப்பிரேதசத்தி ள்ள மக்கள் ெப ம் 
அெசளகாியத்திற்கு கம்ெகா த் ள்ளார்கள் 
என்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ம த் வசாைலயின் கட் டங்கைள 
னரைமப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 

என்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  இதற்கான நிதி ஏற்பா கள் 
ஒ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ெராட் ம்ப மத்திய 
ம த் வசாைலக்கு உடன யாக 
ம த் வெரா வைர நியமித்  
இப்பிரேதசத்தி ள்ள மக்க க்கு நிவாரணம் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அத் திகதி யாெதன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Health:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the Rotumba Central Dispensary situated in 
the Pasgoda Divisional Secretary's Division 
area in the Matara District has been closed 
down at present;  

 (ii) the buildings of the aforesaid dispensary 
which has been closed down are getting 
destroyed; and 

 (iii) the people in the area are faced with a great 
inconvenience due to the closure of the 
aforesaid dispensary? 

(b) Will he inform this House - 
 (i) whether steps will be taken to renovate the 

buildings of the aforesaid dispensary;  
 (ii) whether allocations have been made for that 

purpose by now;  
 (iii) if so, whether steps will be taken to appoint 

a doctor to the Rotumba Central Dispensary 
and provide relief to the people in the area; 
and 

 (iv) if so, the date on which it will be done? 

(c) If not, why? 
 

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (ෙසෞඛ  නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ  අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ) (i) ෙරොටුඹ මධ ම ෙබෙහත් ශාලාව වසා ෙනොමැත.  
 (ii) එම ෙබෙහත් ශාලාෙව් ෙගොඩනැඟිලි විනාශ වී 

ෙනොමැත. 
 (iii) එම පෙද්ශෙය් ජනතාව කිසිදු අපහසුතාවකට පත් 

වී ෙනොමැත.  
(ආ) (i) පතිසංසක්රණය කිරීමට අවශ  ෙනොෙව්.  
 (ii) අදාළ ෙනොෙව්.  
 (iii), (iv)     2011.11.14 දින සිට ෙම් දක්වා ෙමම ෙබෙහත් 

ශාලාෙව් එම්.බී.බී.එස.් උපාධිධාරි ෛවද  
නිලධාරිනියක් ෙසේවය කරයි.  

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවට 

වඩා දැන් තත්ත්වය ෙවනස්.  ඊෙය් ෙපෙර්දාත් මම ආපසු ඒ ගැන 
බැලුවා. ඒ නිසා අතුරු පශ්න නැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙසොයා බලන එක ෙහොඳයි.    

පශ්න අංක 12- 2201/'11- (2), ගරු රවි කරුණානායක මහතා.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉදිකිරීම්,  ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා 

ෙපොදු පහසුකම් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශන්යට  පිළිතුරු 
දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 13 - 2330/'12 - (2), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි,  සිවිල් ආරක්ෂක ක්ෙෂේතය පිළිබඳව 

මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට  
පිළිතුරු දීම සඳහා  සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, සිවිල් ආරක්ෂක ක්ෙෂේතය  පිළිබඳව 

ගරු පී. හැරිසන් මන්තීතුමා ඇසූ පශ්නයට එතුමාට උත්තර ෙදන්න 
පුළුවන් වුණා නම්,  මෙග් පශ්නයට උත්තර ෙදන්න බැරි ඇයි 
කියලා  මා දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. පශ්නයකට පැහැදිලිව පිළිතුරු ෙදන්නට කල් 

ඉල්ලුවාම එයට ඉඩ ෙදන්නට ඕනෑ.  
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
හදුරුක්කන්ද ගල් ෙකොරිය: පරිසර විනාශය  

ஹ க்கந்த மைலயி ள்ள கற்குழி: சுற்றாடல் 
அழி  

HANDURUKKANDA QUARRY: ENVIRONMENTAL 
DESTRUCTION 
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14.ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය -(1):     

(අ) (i) කුරුණෑගල හා මාවතගම යන ප ාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසවලට අයත් හදුරුක්කන්ද නමැති 
කන්ෙද් ෙහෝ එයට ආසන්නව ෙවනත් කන්දක 
පිහිටි කලුගලක් කඩා දමමින් ගල් ෙකොරියක් 
පවත්වා ෙගන යන්ෙන්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා මධ ම පරිසර අධිකාරිෙය් අනුමතිය ලබා 
දී තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්,  ඊට අදාළ ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 
 (iv) එම ගල්ෙකොරිය පවත්වා ෙගන යන අය කවුරුන්ද; 

 (v) එම ගල්ෙකොරිෙය් හිමිකාරිත්වය ඇත්ෙත් 
ආයතනයකට නම්, එහි නම, ලිපිනය සහ අධ ක්ෂ 
මණ්ඩල සාමාජිකයින්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් 
කවෙර්ද; 

 (vi) එම ගල පිහිටි ඉඩෙම් අයිතිකරුවන්ෙග් නම්, 
ලිපිනයන් සහ එක් එක් පුද්ගලයාට අයත් ඉඩම් 
ප මාණයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (vii) එම ගල කඩා ඉවත් කිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත කලුගල්   ෙකොරිය පිහිටි  කඳුවැටිෙයන් 
ෙපෝෂණය වන වැව් පිහිටා තිෙබ්ද; 

 (ii) එම කඳුවැටිය ආශිතව සිදු කරන කලුගල් කැඩීම 
ෙහේතුෙවන් සිදු වන පරිසර විනාශය නිසා ඒ 
යටෙත්   ෙපෝෂණය වන වැව්වල  ජල මූලාශ වලට, 
ජීවීන්ට සහ සව්ාභාවික භූමියට සිදු වන හානිය 
සම්බන්ධෙයන් ගන්නා පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා  සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

சுற்றாடல், ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) கு ணாகல் மற் ம் மாவத்தகம பிரேதச  
ெசயலாளர் பிாி க க்கு ெசாந்தமான 
ஹ க்கந்த எ ம் மைலயில் அல்ல  அதற்கு 
அண்மித்தெதா  மைலயில் அைமந் ள்ள 
க ங்கற் பாைறகைள உைடத்  
கற்குழிெயான்  ேபணிவரப்ப கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) இதற்கு மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சைபயின் 
அ மதி ெபறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், இதேனா  ெதாடர் ைடய 
ஆவணங்கைள சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப , கற்குழிைய ேபணிவ பவர் 
யாெரன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  கற்குழி ஏேத ெமா  நி வனத்திற்கு 
ெசாந்தமானெதனின் அதன் ெபயர், கவாி 
மற் ம் பணிப்பாளர் சைப அங்கத்தவர்களின் 
ெபயர் கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (vi) ேமற்ப  கற்பாைற அைமந் ள்ள காணியின் 
உாிைமயாளர்களின் ெபயர், கவாி, மற் ம் 
ஒவ்ெவா  உாிைமயாள க்கும் ெசாந்தமான 
காணியின் அள  ெவவ்ேவறாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (vii) ேமற்ப  கற்பாைறைய உைடத்தகற் வதற்கான 
காரணம் யாெதன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  கற்குழி அைமந் ள்ள மைலத் 
ெதாடாி ந்   நீைரப் ெப கின்ற 
வாவிகேள ம் உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  மைலத்ெதாடைரச் சார்ந்தாக 
இடம்ெப ம் க ங்கல் உைடத்த னால் 
சுற்றாட க்கு விைளகின்ற அழிவின் 
காரணமாக இதி ந்  நீைரப்ெப கின்ற 
வாவிகளின் நீர் லங்க க்கும், 
உயிாினங்க க்கும், இயற்ைகத் தைரக்கும் 
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ஏற்ப கின்ற ேசதம் ெதாடர்பாக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக 
யாெதன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Environment and Renewable 
Energy: 

(a) Will he inform this House - 
 (i) whether a quarry is run by splitting the rock 

on the mountain known as Hadurukkanda  
or a mountain close to that which belong to 
the Kurunegala and the Mawathagama 
Divisional Secretary's Divisions;  

 (ii) whether the approval of the Central 
Environment Authority has been granted for 
that; 

 (iii) if so, whether the documents relevant to the 
aforesaid approval will be submitted; 

 (iv) as to who run that quarry; 
 (v) if the quarry belongs to an institution, its 

name, address and names and addresses of 
the members of the board of directors; 

 (vi) separately, of the names and addresses of 
the owners of the land in which the 
aforesaid rock is located and the extents of 
land belonging to each person; and 

 (vii) of the reasons for splitting and removing 
that rock? 

(b) Will he state - 
 (i) whether there are tanks which are fed by the 

mountain in which the aforesaid rock is 
located; and 

 (ii) of the steps to be taken to prevent the 
damage caused to the sources of water of 
the tanks fed by the mountain, animal life 
and natural environment owing to splitting 
rocks that surround the aforesaid range of 
mountains? 

(c) If not, why? 
 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (පරිසර හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - சுற்றாடல், 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 
Environment and Renewable Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ) (i) ඔව්. මාවතගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් 
පිලැසස් ඉහළගම ගාමෙසේවා වසෙම් පීලිකඩ වත්ත 
නැමැති ඉඩෙම් කළු ගල් කැඩීම සඳහා පහත 
සඳහන් පරිදි  භූ විද ා සමික්ෂණ හා පතල් 
කාර්යාංශය මඟින් බලපත නිකුත් කර ඇත.  

 Ø අකිල ඉංජිනියරින් පුද්ගලික සමාගම විසින් 
පවත්වා ෙගන යනු ලැබූ ගල්ෙකොරිය සඳහා රංජිත් 
මාපා යන අය ෙවත නිකුත් කරන ලද IML/B 
කාණ්ඩෙය් බලපතය ෙකොන්ෙද්සි උල්ලංඝනය 

වීම ෙහේතුෙවන් භූ විද ා  හා පතල් කාර්යාංශය 
විසින් අත්හිටුවා ඇත.  

     Ø එයට යාබදව  එච්.ඒ. සමන් යන අය විසින් IML/B 
කාණ්ඩෙය් ගල් ෙකොරියක් පවත්වා ෙගන යනු 
ලබයි.  

 Ø එච්.ඒ. සමන් යන අයෙග් ව ාපෘතියට මීටර් 250ක් 
පමණ දුරින් එස.්ඩී.ෙක්. පතිරාජ යන අය විසින් 
IML/C කාණ්ඩෙය් ගල් ෙකොරියක් පවත්වා ෙගන 
යනු ලබයි.  

    Ø එච්.ඒ. සමන් යන අයෙග් ව ාපෘතියට කිෙලෝ 
මීටර් 01ක් පමණ දුරින් වී.වී. කරුණාරත්න සහ 
සමාගම විසින් IML/B කාණ්ඩෙය් ගල් ෙකොරියක් 
පවත්වා ෙගන යනු ලබයි.  

 (ii)  ඒ සඳහා මධ ම පරිසර අධිකාරිය මඟින් පහත 
සඳහන් පරිදි පරිසර නි ර්ෙද්ශ නිකුත් කර ඇත.  

 Ø අංක NWP/CEA/NRM/07/Ku/Ma/MM/354/11 
හා 2012.01.05 දිනැති පරිසර නිර්ෙද්ශ - අකිල 
ඉංජිනියරින් පුද්ගලික සමාගම, 180/60, ජයවිමන 
වත්ත, සියඹලාෙගොඩ, ෙපොල්ගසඕ්විට.  

  (ෙමම ගල් වෙලහි කියාකාරිත්වය භූ විද ා හා 
පතල් කාර්යාංශය විසින් අත් හිටුවා ඇත.) 

  අංක NWP/CEA/NRM/07/Ku/Ma/
MM/319/11 හා 2012.01.10 දිනැති පරිසර 
නිර්ෙද්ශ - එච්.ඒ. සමන්, අංක 379, ෙවලෙගදර 
මාවත, වැව රවුම, කුරුණෑගල. 

  අංක NWP/CEA/NRM/07/Ku/Ma/
MM/917/12 හා 2012.07.17 දිනැති පරිසර 
නිර්ෙද්ශ - එස.්ඩී.ෙක්. පතිරාජ, අංක 64, ෙඩ්සි 
මවුන්ට්, පිලැසස්. 

  අංක NWP/CEA/NRM/07/Ku/Ma/MM/77-
R1/11 හා 2012.09.24 දිනැති පරිසර නිර්ෙද්ශ - 
වී.වී. කරුණාරත්න සහ සමාගම, ෙනො. 579, 
බුළුගහ හන්දිය, නුවර පාර, කැලණිය. 

 (iii)  ඔව්. ඇමුණුම සභාගත* කරමි. 

 (iv)  පහත නම් සඳහන් අය විසින් එම ගල් ෙකොරි 
පවත්වාෙගන යනු ලබන බව වාර්තා වී ඇත. 

  රංජිත් මාපා (ෙමම ගල් වෙලහි කියාකාරිත්වය 
භූ විද ා හා පතල් කාර්යාංශය විසින් අත් හිටුවා 
ඇත.) 

  එච්.ඒ. සමන් 

  එස.්ඩී.ෙක්. පතිරාජ 

  වී.වී. කරුණාරත්න 

 (v)  

669 670 

ආයතනෙය් නම ලිපිනය අධ ක්ෂ මණ්ඩලය 

අකිල ඉංජිනියරින් 
පුද්ගලික සමාගම 

180/60, 
ජයවිමන වත්ත, 
සියඹලාෙගොඩ, 
ෙපොල්ගස්ඕවිට 

එස්.ඩී.ෙක්. ධර්මපිය 
ඩී.සී. වීරක්ෙකොඩි 
ඩබ්.ඩී.ඩබ්.ඩබ්. 
විෙජ්දාස 

වී.වී. කරුණාරත්න 
සහ සමාගම 

ෙනො. 579, 
බුළුගහ හන්දිය, 
නුවර පාර, 
කැලණිය 

වී. කරුණාරත්න 
වී.යූ.පී. කරුණාරත්න 
වී.එස්.එස්. 
කරුණාරත්න 
වී.එම්.පී. 
කරුණාරත්න 
ටී.වී.ටී.ආර්. 
කරුණාරත්න 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (vi) එම ගල පිහිටි ඉඩෙම් අයිතිකරුවන්ෙග් නම්, 
ලිපිනයන් සහ එක් එක් පුද්ගලයාට අයත් ඉඩම් 
පමාණයන් පහත සඳහන් පරිදි බව වාර්තා වී ඇත. 

 

 (vii)  පෙද්ශෙය් මහා මාර්ග ඉදි කිරීම් හා ෙවනත් 
සංවර්ධන කටයුතු සඳහා අවශ  කළු ගල් සැපයීම 
සඳහා. 

(ආ) (i) ෙමම සථ්ානයට ආසන්නව ටැම්පාන ජලාශය 
පිහිටා ඇත. උපරිම ජල සැපයුම් මට්ටෙම් සිට 
ආසන්න වශෙයන් මීටර් 250-300ක් පමණ දුරින් 
ඉහත කැණීම් කටයුතු අත් හිටුවන ලද කළු ගල් 
වැඩපළ පිහිටා ඇත. ෙමම කඳුවැටිෙය් දකුණු 
ෙදසින් ෙමම වැඩපළ පිහිටා ඇති අතර, ෙමම 
කඳුවැටිය මඟින් නිර්මාණය වන ජල මූලාශ එහි 
බටහිර ෙදසට වන නිම්නය දිෙග් ගලා යන බැවින් 
ටැම්පාන ජලාශෙය් ජල මූලාශවලට සැලකිය යුතු 
බලපෑමක් සිදු ෙනොෙව්. කඳුවැටි යට පතිත වන වැසි 
ජලය බාධාවකින් ෙතොරව එම ජලාශයට වහනය 
වන අතර, අවසර දී ඇති ව ාපෘති මඟින් ජලවහන 
රටාවට බාධාවක් ෙනොමැත. 

 (ii) කළු ගල් කැඩීම ෙහේතුෙවන් ඒ ආශිතව ෙපෝෂණය 
වන වැව්වල ජල මූලාශවලට, ජීවීන්ට සහ 
සව්භාවික භූමියට සිදු වන හානිය අවම කිරීම 
සඳහා භූ විද ා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය 
මඟින් කැණීම් බලපත නිකුත් කිරීෙම්දී එම බලපත 
සඳහා ෙකොන්ෙද්සි ඇතුළත් කර ඇති අතර 
පෙද්ශෙය් ජලාශවලට පෙව්ශ වන ජලවහන රටාව 
ෙවනස ්ෙනොවන පරිදි ඇති සථ්ානවලට පමණක් 
කැණීම් කටයුතු කිරීම සඳහා අවසර ලබා දීම සිදු 
කරයි. එෙසේම බලපත අලුත් කිරීමට පථම මධ ම 
පරිසර අධිකාරිෙය් සහ වයඹ පළාත් පරිසර 
අධිකාරිෙය් නිර්ෙද්ශ ලබා ගනු ලැෙබ්. 

  තවද බලපතලාභීන් විසින් එම බලපත 
ෙකොන්ෙද්සිවලට අනුව කටයුතු කරන්ෙන්දැයි 
පරීක්ෂා කර බැලීම සිදු කරන අතර, එම 
ෙකොන්ෙද්සි කඩවන අවසථ්ාවලදී බලපත අත් 
හිටුවීමට සිදු කරනු ලබයි. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 

671 672 

[ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා] 

අයිතිකරුවන්ෙග් 
නම් 

ලිපිනයන් ඉඩම් පමාණය 

රංජිත් මාපා අකිල ඉංජිනියරින් 
පුද්ගලික සමාගම, 
180/60, ජයවිමන 
වත්ත, සියඹලාෙගොඩ, 
ෙපොල්ගස්ඕවිට. 

අක්කර 04 

එච්.ඒ. සමන් අංක 379, ෙවලෙගදර 
මාවත, වැව රවුම, 
කුරුණෑගල. 

අක්කර 11 රූඩ්03 
පර්චස් 32 

එස්.ඩී.ෙක්. 
පතිරාජ 

අංක 64, ෙඩ්සි මවුන්ට්, 
පිලැස්ස. 

අක්කර 02 රූඩ් 02 
පර්චස් 30 

වී.වී. 
කරුණාරත්න 

ෙනො. 579, බුළුගහ 
හන්දිය, නුවර පාර, 
කැලණිය. 

අක්කර 19 රූඩ් 02 
පර්චස් 28 
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[ෙමම ඇමුණුම පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත.] 
[இந்த இைணப்  ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
[This annex is also placed in the Library.]  
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙතෙලන් බැට කාපු අෙප් සුසිල් 

ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා යාන්තම් ෙතෙලන් ගැලවිලා තිෙබනවා. 
ඊළඟට පරිසරය අහු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  එතුමාට ඒක ඒ තරම් 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි කියලා මා හිතනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය මම 
අහන්න කැමැතියි. හදුරුක්කන්ද කියන කන්ද තිෙබන්ෙන් 
ෙහෝර්ටන් තැන්න කඳු වළල්ෙල් අවසාන බෑවුෙම්යි. ඇත්තටම එම 
කන්ෙදන් ගලාෙගන යන වතුරවලින් තමයි ටැම්පාන ජලාශය 
ෙපෝෂණය ෙවලා කුරුණෑගල නගරයට වතුර එන්ෙන්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් නිලධාරින් ලබා දී තිෙබන පිළිතුර මම 
පිළිගන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, එම කඳුවැටිෙය් ජල උල්පත් විශාල 
සංඛ ාවක් තිෙබනවා. ඔබතුමාට ෙත්ෙරනවා ඇති, මීටර් 250ක් 
එහායින් කළු ගල් කැණීම් කටයුතු නතර කළත් ෙකොයි තරම් 
අවැඩක් සිද්ධ ෙවනවාද කියලා. අඩි 400 ක් විතර උසින් පිහිටි 
කන්දක් ගැනයි මම ෙම් කථා කරන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමතරම් වැදගත් 
කඳු බෑවුමක් විනාශ ෙවන ෙකොට -දැන් කැණීම් කටයුතු නතර 
කරලා තිෙබන්න පුළුවන්- එහි කළු ගල් කැණීම සඳහා මීට කලින් 
එම බලපතය ලබා දුන් අයට විරුද්ධව ඔබතුමා යම් කිසි පියවරක් 
ගන්නවාද නැද්ද කියලා මම දැන ගන්න කැමැතියි. 

 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
අනිවාර්යෙයන්ම බලපතයක් නිකුත් කිරීෙම්දී භූ විද ා හා 

පතල් කාර්යාංශෙය් පමණක් ෙනොෙවයි මධ ම පරිසර අධිකාරිෙය් 
අවසරයත් ඒ සඳහා අවශ  ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ගාම ෙසේවා 
නිලධාරි, පාෙද්ශීය ෙල්කම් සහ දිස්තික් ෙල්කම් කියන 
තුන්ෙදනාෙග් නිර්ෙද්ශයත් අවශ  ෙවනවා. ඔබතුමා මට යම් 
කාලයක් ලබා ෙදනවා නම්, ඒ ආකාරෙයන් සියලුම කාර්ය 
පටිපාටීන් අනුගමනය කර ෙමය නිකුත් කර තිෙබ්ද යන්න පරීක්ෂා 
කරලා එහි යම් ආකාරයක කාර්ය පටිපාටි අනුගමනය ෙනොකරපු 

අවස්ථාවක් තිෙබනවා නම් ඒ ෙවනුෙවන් විනය පියවර ගන්න 
සූදානම්. 

 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අෙනක් කාරණය ෙම්කයි. ජනපවාදෙය් තිෙබන්ෙන් 

ඉරුගල්බණ්ඩාර ෙදවිෙයෝත් වළගම්බා රජ්ජුරුෙවෝත් ෙම් කන්ෙද් 
හිටියාය කියලායි.  ෙම්  කන්ද උඩට ගියාම හලාවත මුහුදත් 
ෙපෙනනවා. ෙම් කන්ද තිෙබන්ෙන් මාවතගම ආසනෙය්යි.  

දැනට වී.වී. කරුණාරත්න  කම්පැනි කියන එෙකන් ෙම් 
කළුගල කඩා ෙගන යනවා. කරුණාකරලා ෙම් ගැන පරීක්ෂණයක් 
කරලා ෙම් ගල කැඩීම ෙමතැනින් නතර කරන්න කියලා මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, කඩන්න ගල් වලවල් මීට 
වඩා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් වාෙග් ඒවාට අවසර දීෙමන් සිද්ධ 
වන්ෙන් අෙප් තිෙබන ස්වාභාවික සම්පත් සියල්ල විනාශ වීෙම් 
අවදානමක්, තර්ජනයක් ඇති වීමයි. ඒ නිසා කරුණාකර ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් කරලා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ වහාම 
අෙහෝසි කරන්න කටයුතු කරන්නය කියලා මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු මන්තීතුමනි, පරිසර අමාත ාංශෙය් උපෙද්ශක කාරක 

සභාව 22වැනි දින ෙපරවරු 11.00ට පැවැත්ෙවනවා.  එයට 
සහභාගි වන ෙලස ඔබතුමාට මා ආරාධනා කරනවා. අෙප් 
නිලධාරින් සියලු ෙදනාම ඒ කාරක සභාවට එනවා. ඒ තත්ත්වය 
එෙසේ නම් ඒ කාර්යය වහාම අත්හිටුවන්නය කියලා මට එෙව්ෙල්ම 
නිෙයෝගයක් ෙදන්න පුළුවන්.  

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.  
 

ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වල ෙසේවය කරන  විෙද්ශීය  
ෛවද වරුන් : සුදුසුකම් 

தனியார் ம த் வமைனகளில் பணியாற் ம் 
ெவளிநாட்  ம த் வர்கள்: தைகைமகள் 

FOREIGN DOCTORS SERVING IN PRIVATE HOSPITALS : 
QUALIFICATIONS 
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15. ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
 (மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
 (The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):   
(අ) (i) ෙමරට ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වල ෙබොෙහෝ විෙද්ශ 

ජාතික ෛවද වරුන් ෙසේවය කරන බවත්; 
 (ii) එම ෛවද වරුන්ෙගන් බහුතරයක් නිසි සුදුසුකම් 

සපුරා ෙනොමැති බවත්; 
 එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) ෙමරට ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වල ෙසේවය කරන 
විෙද්ශීය ෛවද වරුන් සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

          (ii)  එම ෛවද වරුන් අතරින් නිසි සුදුසුකම් සපුරා 
ෙනොමැති ෛවද වරුන් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමරට ෙසේවය කරනු ලබන විෙද්ශීය 
ෛවද වරුන්ට ලියා පදිංචිය ලබාදීෙම්දී ඔවුන්ෙග් 
සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරනු ලබන්ෙන්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv) ෙම් වනවිට ලියා පදිංචිය ලබා ඇති සුදුසුකම් සපුරා 
ෙනොමැති විෙද්ශීය  ෛවද වරුන්ෙග් ලියා පදිංචිය 
 අෙහෝසි ෙකොට ඔවුන් අතින් අසරණ ෙරෝගීන් 
ජීවිතාවදානමට ලක්වීම මඟ හැරවීමට  කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ)(i) இந் நாட் ன் தனியார் ம த் வமைனகளில் 
ெப மள  ெவளிநாட்  ம த் வர்கள் பணி 
யாற் கிறார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ம த் வர்களின் ெப ம்பாலானவர்கள் 
உாிய தைகைமகைள ர்த்தி ெசய்யவில்ைல 
என்ைபத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இந் நாட் ன் தனியார் ம த் வமைனகளில் 
பணியாற் ம் ெவளிநாட்  ம த் வர்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) அந்த ம த் வர்களில் உாிய தைகைமகைளப் 
ர்த்தி ெசய்யாத ம த் வர்களின் எண்ணிக்ைக 

எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) இந் நாட் ல் பணி ாி ம் ெவளிநாட்  
ம த் வர்கைள பதி  ெசய்கின்றேபா  அவர் 
களின் தைகைமகைள பாிேசாதிப்பதற்கான 
ேவைலத் திட்டெமான்  நைட ைறயில் 
இ க்கின்றதா என்பைத ம்; 

 (iv) இ வைர பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள ஆனால் 
தைகைமெபறாத ெவளிநாட்  ம த் வர்களின் 
பதிவிைன இரத் ச்ெசய்  அவர்களினால் 
அப்பாவி ேநாயாளர்கள் ஆபத் க்குள்ளாவைத 
த க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Health: 

(a) Is he aware that - 

 (i) many foreign doctors serve in private 
hospitals in this country; and 

 (ii) a majority of these doctors are not properly 
qualified? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the number of foreign doctors who serve at 
private hospitals in this country; 

 (ii) out of them, the number of doctors who are 
not properly qualified;  

 (iii) whether a programme will be implemented 
for checking the qualifications of foreign 
doctors when the foreign doctors serving in 
this country are registered; and 

 (iv) whether he will take action to avoid the risk 
to the lives of helpless patients by 
cancelling the registration of those doctors 
from foreign countries who are already 
registered, but do not possess the necessary 
qualifications? 

(c) If not, why? 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ  අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  
 (අ)   (i)  ඔව්. 

        (ii)  ෙමරට ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වල ෙසේවය කරන 
විෙද්ශ ජාතික ෛවද වරුන් නිසි සුදුසුකම් සපුරා 
ඇත. 

 (ආ)  (i)   විෙද්ශීය විෙශේෂඥ ෛවද වරුන් 26ක් ෙමරට 
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වල ෙසේවය කරනු ලැෙබ්. 

        (ii)    සියලු ෙදනාම බඳවා ෙගන ඇති තනතුර සඳහා 
සුදුසුකම් සපුරා ඇත. 

      (iii)    ඔව්. 

                ෛවද  ආඥාපනෙත් 67(අ) වගන්තිය යටෙත් 
තාවකාලික ලියා පදිංචිය ලබා ෙදන්ෙන්                       
ශී ලාංකික පුරවැසියන් ෙනොවන විෙද්ශීය 
විෙශේෂඥ ෛවද වරුන් සඳහා වන අතර එෙසේ 
ලියා පදිංචිය ලබා දීෙම් දී ඔවුන්ෙග් සුදුසුකම් 
පරීක්ෂාවට ලක් ෙකෙර්. ඒ සඳහා වඩාත් විධිමත් 
වූ පරිපාලන කමෙව්දයක් අදාළ 
පාර්ශව්කරුවන්ෙග් සහභාගිත්වය ඇතිව දැනට 
සකසා ඇති අතර ඒ අනුව කටයුතු ෙකෙරමින් 
පවතී. 

     (iv)    2013 වසර සඳහා ලියා පදිංචිය ලබා දී ඇති 
විෙද්ශීය විෙශේෂඥ ෛවද වරුන් සියලු ෙදනාම 
සුදුසුකම් සපුරා ඇති ෛවද වරුන්ය. 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ පකාශ කළා සියලු 

ෙදනාම නිසි සුදුසුකම් සපුරා තිෙබනවාය කියලා. තමුන්නාන්ෙසේ 
ඒ බව තහවුරු කර ගත්ෙත් ෙමොන ආයතනය මගින් ද කියලා මම 
දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෛවද වරුන් ලියා පදිංචි කිරීම 

අමාත ාංශයට හිතුමතයට කරන්න බැහැ. ඒ සඳහා මම කිව්ව 
විධියට ෛවද  ආඥා පනෙත් 67 වගන්තිය යටෙත් තමයි ෛවද  
සභාව විසින් කටයුතු කරනු ලබන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් ෙමරට 
ෛවද වරෙයක් අනිවාර්යෙයන්ම ලියා පදිංචි ෙවන්න ඕනෑ. පිට 
රටින්  ආෙවොත් ඔවුන්ටත් ඒ සුදුසුකම්, ඒ තත්ත්වයන් තිෙබන්න 
ඕනෑ. ඒ අනුව තමයි ඒ නිලධාරින් කටයුතු කරන්ෙන්. කලින් 
කලට අෙප් අමාත ාංශය ඔවුනුත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා තමයි 
ඒක තීන්දු කරන්ෙන්.  

675 676 

[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා] 
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමනි,  සාමාන ෙයන්  තාවකාලික 

ලියා පදිංචියක් තමයි පථමෙයන් ෙදන්ෙන්. මාස 3ත්-6ත් අතර 
කාලයකට තමයි ෙදන්ෙන්. නමුත් ෙම් විෙද්ශීය විෙශේෂඥ 
ෛවද වරුන්ෙග් ඒ කාලය  අවුරුදු 10 දක්වා දීර්ඝ කර තිෙබනවා. 
ඊට අමතරව 2011 දී  ෙකොළඹ පධාන ෙපෙළේ ෙරෝහල් හතරක 
කරන ලද සමීක්ෂණෙය්දී ෙහළිෙවලා තිෙබනවා සුදුසුකම් ෙනොලත් 
ෛවද වරු 184 ෙදනකු විෙශේෂඥ ෛවද වරුන් ෙලස අදටත් 
ෙසේවය කරනවාය කියලා. ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඊට 
අමතරව ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වල ෙම් වාෙග් සුදුසුකම් ෙනොමැති 
විෙශේෂඥ ෛවද වරු විසින් කළ සැත්කම් ගණනාවක් අසාර්ථක 
ෙවලා අන්තිමට ඒකට කර ගහන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් රජෙය් 
ෛවද වරුන්ටයි.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්නය අහන්න. 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, රිජ්ෙව් ආර්යා ළමා ෙරෝහෙල්ත් ඒ 

වාෙග් අවස්ථා ගණනාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේ කියන පිළිතුර මට කිසිෙසේත් පිළිගන්න බැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේ කියන විධියට සියලුම සුදුසුකම් ඒ අයට තිෙබනවා. 
ඒක වැරදියි.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළමුවැනි කාරණය මම කියන්නම්.  

තමුන්නාන්ෙසේ පශ්නය අහලා ඉවරද? 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
හරි, හරි. කථා කරන්න බැහැ. පශන්යෙන්  අහන්ෙන්. 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළමුවැනි ෙද් තමයි රාජ  අංශෙයන් 

නිදහස් ෙසෞඛ  ෙසේවාව පුර්ණ වශෙයන් ෙම් රෙට් ජනතාවට ලබා 
ෙදන එක. හැබැයි, ෙමහිදී අපට ෙපෞද්ගලික අංශය පතික්ෙෂේප  
කරන්න බැහැ. ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් 190ක් විතර තිෙබනවා. 
රජෙය් ෙරෝහල්වල  හදවත් සැත්කම් සඳහා 5000ක් විතර 
ෙපෝලිෙම් ඉන්නවා. ඒ අතර ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙරෝහල් සැත්කම් 
25,000ක් විතර කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙපෞද්ගලික 
අංශයටත් උදවු කරන්න ඕනෑ. ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් ෙසේවාවන් 
සපයා ගැනීෙම් දී අදාළ පමිතියට අනුව ෙම් රෙට් ෛවද වරුන් 
ලියා පදිංචි කිරීම පිළිබඳව ෛවද  සභාෙව් උපෙදස් මත, ඒ නීති-
රීති අනුව තමයි කටයුතු කරන්ෙන්. ෙමන්න ෙම් ෙරෝහෙල් 
සුදුසුකම් නැති ෛවද වරෙයක් ඉන්නවා කියලා අපට ලිඛිතව 
පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කෙළොත් අනිවාර්යෙයන් ඔහුට විරුද්ධව 
කටයුතු කරන්න අපට පුළුවන්. නමුත් එවැනි පැමිණිල්ලක් අපට 
ලැබිලා නැහැ. ඔබතුමා කියන ආකාරයට අපට ෙහොර ෛවද වරු 
තියා ගන්න අවශ තාවක් නැහැ. අපි එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, අපි ෙම් රෙට් ෛවද වරුන්ෙග් ගුණාත්මකභාවය  
ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ.  

අපට තමයි ඒ බලතල තිෙබන්ෙන්. නමුත් එෙහම 
පැමිණිල්ලක් ලැබිලා නැහැ. ඔබතුමා ඒ ලැයිස්තුව දුන්නා නම් 
අපට ෙසොයා බලා කටයුතු කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
තමුන්නාන්ෙසේ හරි කථාවක්ෙන් කියන්ෙන්. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
හරි කථාව ෙනොෙවයි. තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒකට පෙව්ශයක් අවශ යි ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, ඇයි 

ෙමතුමාට බැරි ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වල ඉන්න ෛවද වරුන්ෙග් 
සුදුසුකම් පරීක්ෂා කරන්න අවශ  කමෙව්දයක් හදන්න. 
තාක්ෂණික නිල කමිටුවක් පත් කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියලා 
මම අහනවා. 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ලියා පදිංචි කරන්ෙන් අපි. ඉතින් 

පැමිණිල්ලක් නැතිව ෙරෝහල්වලට ගිහිල්ලා ෙහොයන්න 
අවශ තාවක් නැහැ. අපට කවුරු ෙහෝ පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා නම් එෙහම කරන්න පුළුවන්. ඒ පැමිණිල්ල 
තමුන්නාන්ෙසේ කරන්න. එවිට මා ෙහොයලා බලන්නම්. ගරු 
කථානායකතුමනි, අපි ලියා පදිංචි කිරීම කරනවා. පැමිණිල්ලක් 
ආෙවොත් අපි ඒ ගැන ෙහොයා බලනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
 ෙදවන වටය. 

 
ඇන්තනි පනාන්දු මහතාෙග් මරණය : වන්දි 

தி . அன்ரனீ பர்னாந் வின் மரணம் : நட்டஈ  
DEATH OF MR. ANTHONY FERNANDO : COMPENSATION 
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5. ගරු රවි කරුණානායක මහතා (ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මහතා ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - மாண் மிகு சுனில் 
ஹந் ன்ெனத்தி சார்பாக) 

 (The Hon.  Ravi Karunanayake on behalf of the Hon. Sunil 
Handunnetti) 
අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

 (අ) 2012 ෙපබරවාරි 15 දින හලාවත පෙද්ශෙය්දී සිදුවූ ෙවඩි 
තැබීමකින් ඇන්තනි පනාන්දු නැමැති ධීවර කාර්මිකෙයකු 
මිය ගිය බව  එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම ෙවඩිතැබීමට අදාළව ෙපොලිස ් පරීක්ෂණ සිදු 
කෙළේද; 

 (ii) මියගිය එම ධීවර කාර්මිකයාෙග් පවුලට වන්දි 
මුදල් ලබාදී තිෙබ්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) එෙසේ නම්, එම මුදල ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
  

 பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்தசாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) 2012 ெபப் வாி மாதம் 15ஆம் திகதி சிலாபம் 
பிரேதசத்தில் இடம்ெபற்ற ப்பாக்கிச் சூ  காரண 
மாக அன்ரனீ பர்னாந்  எனப்ப ம் மீன்பி த் 
ெதாழிலாளி இறந்தார் என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ப்பாக்கிச் சூ  ெதாடர்பாக ெபா ஸ் 
விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதா என்பைத 

ம்; 

 (ii) இறந்த ேமற்ப  மீன்பி த் ெதாழிலாளியின் 
கு ம்பத் க்கு நட்டஈட் த் ெதாைக வழங்கப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அப்பணத்ெதாைக எவ்வள  என்ப 
ைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 
(a) Is he aware that a fisherman named Anthony 

Fernando was killed in a shooting that took place 
in Chilaw area on 15th February 2012? 

(b) Will he state - 

 (i) whether police investigations were carried 
out with regard to the aforesaid shooting; 

 (ii) whether compensation has been paid to the 
family of the aforesaid fisherman who was 
killed; and 

 (iii) if so, the amount that has been paid? 

(c) If not, why? 
  
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 

ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 (අ) 2012.02.15 දින ෙහෝ ඊට ආසන්න දිනකදී ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට 

එෙරහිව හලාවත පැවැති උද්ෙඝෝෂණෙය්දී කලහකාරී අන්දමින් 
හැසිෙරමින් සාමය කඩවන අයුරින් කටයුතු කළ උද්ෙඝෝෂකයන් මැඩ 
පවත්වා පලවා හැරීම සඳහා කටයුතු කිරීෙම්දී ෙවඩි වැදීමකින් 
වර්ණකුලසූරිය ඇන්ටනී පනාන්දු නැමැත්තා මිය ෙගොස ්ඇත. 

(ආ) (i) ඔව්, ෙම් සම්බන්ධව ෙපොලිස ්පරීක්ෂණ සිදු කර ඇති අතර 
හලාවත ම/උ නඩු අංක බී121/12 යටෙත් අධිකරණ කටයුතු 
සිදු ෙකෙර්. 

 (ii) වන්දි මුදලක් ෙගවා ෙනොමැත, එෙහත් කරුණාසහගත 
දීමනාවක් ෙගවා ඇත. 

 (iii) රුපියල් ලක්ෂ පහක් පමණි. (රු. 500,000) 
(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 9 - 3143/'12 - (1), ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම 

බණ්ඩාර මහතා. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක් කල් ඉල්ලනවා. 
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 

නල්ලූර්, මානිපායි සහ චුන්නාහම්  පාෙද්ශීය සභා :  උසස ්
කිරීම 

நல் ர், மானிப்பாய் மற் ம் சுன்னாகம் பிரேதச 
சைபகள்: தர யர்த்தல் 

NALLUR, MANIPAI AND CHUNNAKAM PRADESHIYA 
SABHAS : UPGRADING  

 
3168/’12 

10.  ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
  (மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
  (The Hon. E. Saravanapavan) 

පළාත්  පාලන  හා  පළාත්  සභා  අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1) : 

(අ) යාපනය දිසත්ික්කෙයහි නල්ලූර්, මානිපායි (වලිකාමම් 
නිරිතදිග), චුන්නාහම් (වලිකාමම් දකුණ) යන පාෙද්ශීය 
සභා නගර සභා ෙලස උසස ්කරන ෙමන් ඉල්ලා විධිමත්ව 
සකස ් කළ ඉල්ලුම්පත් අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තු හරහා 
ෙයොමු කර මාස කිහිපයක් ගතවී ඇතත් ෙම් දක්වා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කිසිදු පගතියක් සිදුවී නැති බව එතුමා 
දන්ෙනහිද? 

(ආ) එම ඉල්ලීම අනුව ඉහත පළාත් පාලන ආයතන නගර සභා 
ෙලස උසස ්කිරීමට අවශ  පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக்  ேகட்ட 
வினா: 

(அ) யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் நல் ர், மானிப்பாய் 
(வ காமம் ெதன்ேமற்கு), சுன்னாகம் (வ காமம் 
ெதற்கு) ஆகிய பிரேதச சைபகைள நகர சைபகளாகத் 
தரம் உயர்த் மா  ேகாாி ைறசார்ந்த விதத்தில் 
தயாாிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் ஏற் ைடய 
திைணக்களங்கள் ஊடாக அ ப்பப்பட்  பல 
மாதங்கள் கடந் ள்ள ேபாதி ம் இ வைர அ  
ெதாடர்பாக எவ்வித ன்ேனற்றத்ைத ம் காண 

யவில்ைலெயன்பைத அவர் அறிவாரா? 

679 680 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
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(ஆ) ேமற்ப  ேகாாிக்ைகக்கைமய ேமற்குறிப்பிட் ள்ள 
உள் ராட்சி நி வனங்கைள நகர சைபகளாகத் 
தர யர்த் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
  

asked the Minister of Local Government and 
Provincial Councils: 

(a) Is he aware that no progress has been made so far 
in response to the request made to upgrade the 
Nallur, Manipai (Walikamam Southwest ) and 
Chunnakam (Walikamam South) Pradeshiya 
Sabhas in the Jaffna District, to Urban Councils 
through a formal applications channelled through 
the relevant department many months ago? 

(b) Will he inform this House whether necessary steps 
will be taken to upgrade the aforementioned local 
government institutions to urban councils as per 
the above request? 

(c) If not, why? 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
(අ) පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 අධිකාරය) 

අනුව ෙකොට්ඨාස සීමා නිර්ණය කිරීම පිණිස වන ජාතික සීමා නිර්ණය 
කමිටුව හා දිසත්ික් සීමා නිර්ණය කිරීෙම් කමිටු මඟින් පළාත් පාලන 
ආයතනවල ෙකොට්ඨාස සීමා නිර්ණය කිරීෙම් කටයුතු දැනට සිදු 
ෙකෙරමින් පවතී. එබැවින් යාපනය දිසත්ික්කෙය් නල්ලූර්, මනිපායි 
(වලිකාමම් නිරිතදිග), චුන්නාහම් (වලිකාමම් දකුණ) යන පළාත් 
පාලන ආයතන සංසථ්ාපනය කිරීෙම් කාර්යයන් සීමා නිර්ණය 
කමිටුෙව් කාර්යයන් අවසන් වූ පසුව ඉටු කරන බව දැනුම් ෙදමි.  

(ආ) ඉහත (අ) පරිදි කටයුතු කරනු ඇත. 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී.                        

ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

 නීති විෙරෝධී ෙලස එතෙනෝල් සප්ීතු ෙගන්වීම 
எதேனால் ஸ்பிாிட் சட்டவிேராத இறக்குமதி 

ILLEGAL IMPORT OF ETHANOL SPIRITS  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23.(2) යටෙත් ෙමම 

පශ්නය ඇසීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එතෙනෝල් ස්පීතු අඩංගු කන්ෙට්නර්  
02ක් ෙර්ගුෙව් හා සුරාබදු ෙදපාර්ෙම්න්තුෙව් අත් අඩංගුවට පත්වීම 

ආශිතව උද්ගත වී ඇති අර්බුදකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම ගරු 
සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවීමට අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

"මතට තිත" යන්න කලකට ඉහත ආණ්ඩුෙව් ජනපිය සටන් 
පාඨයක්ව පැවතියත් ලංකාව තුළ මත්පැන් නිෂ්පාදනය අති විශාල 
ලාභයක් උපදවන කර්මාන්තයක් බව සත යක්. එෙසේම ලීටර් 
11.2ක වැඩිම ඒක පුද්ගල මත්පැන් පරිෙභෝජනයක් ඇති රට බවට 
පත්වීෙම් වාර්තාවට ද හිමිකම් කියන ලංකාව තුළ ෙමම 
කර්මාන්තයට ව ාපාරිකයන්ෙග් ඇති උනන්දුව සිතා ගත හැකිය. 
එබැවින් ෙමම අති විශාල ෙලස ලාභ උපදවන කර්මාන්තයට 
ෙද්ශපාලනෙය් මැදිහත්වීම ද මෑත කාලෙය් සිට විශාල ෙලස ඉහළ 
ෙගොස් තිෙබනවා. මත්පැන් නිෂ්පාදනයට ෙයොදා ගන්නා ස්පීතු 
කන්ෙට්නර් ෙදකක් නීතිවිෙරෝධී ෙලස ෙමරටට ආනයනය  කිරීමට 
අදාළ සිදුවීමද සලකා බැලිය යුත්ෙත් ෙමම තත්ත්වය තුළයි.  

වාර්තා වන අන්දමට තිනර් ෙලස හඳුන්වා ෙදමින් ෙමරටට 
ආනයනය කරන ලද ෙමම කන්ෙට්නර් ෙදෙකන් ෙමරටට 
ආනයනය කිරීම තහනම් කර ඇති අධිසාන්දිත එතෙනෝල් ස්පීතු 
ලීටර් 210 බැගින් අඩංගු බැරල් 315ක් හමු වී තිෙබනවා. ෙමම 
සමස්ත ස්පීතු පමාණය ලීටර් 66,150ක් වන අතර, වටිනාකම 
රුපියල් ෙකෝටි 11කට අධිකයි.  

ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය සාමාන  ෙකනකුට 
කරන්න පුළුවන් වැඩක් ෙනොෙවයි. සාමාන ෙයන් ෙමරටට 
ආනයනය  කළ හැක්ෙක් පතිශතය සියයට 80කට වඩා අඩු සැර 
ස්පීතු පමණයි. එෙහත් ෙමම ස්පීතුවල සියයට 96ක සැර 
පතිශතයක් අඩංගු බව පරීක්ෂණවලින් ෙහළිදරවු වී තිෙබනවා. 
ෙමතරම් විශාල පමාණයක් සහ ඉහළ වටිනාකමක් ඇති ස්පීතු 
පමාණයක් ආනයනය කර ඇත්ෙත් කිසි ෙසේත්ම කුඩා පරිමාණ 
නීතිවිෙරෝධී මත්පැන් නිෂ්පාදකයන් අතර ෙබදා දීමට ෙනොවන බව 
ඉතා පැහැදිලියි. ෙම්වා ආනයනය කිරීම පිටුපස ෙද්ශපාලන හා 
මුදල් බලය ඇති ව ාපාරිකයන් සිටිනවා ෙමන්ම, ඒවා ආනයනය 
කර ඇත්ෙත්ද එබඳු ෙද්ශපාලන හා මුදල් බලය ඇති මහා පරිමාණ 
මත්පැන් නිෂ්පාදකයන් ෙවනුෙවන්.  

ආණ්ඩුවද නිෙයෝජනය කරන මත්පැන් නිෂ්පාදකයන් කිහිප 
ෙදනකු සිටින බවත්, ඔවුන් සුවඳ විලවුන්, තිනර් ආදී නිෂ්පාදන සිදු 
කිරීම සඳහා යැයි කියමින් අඩු බදු පතිශත යටෙත් ආනයනය 
කරන ලද ස්පීතු ෙයොදා ගනිමින් මත්පැන් නිෂ්පාදනය කරවන 
බවත්, එම ස්කාගාර දිව යිෙන් විවිධ ස්ථානවල පිහිටා ඇති බවත් 
ජනතාව පවසනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, සමහර වාර්තා අනුව පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද් සුවඳ විලවුන් සකස් කිරීම සඳහා ආනයනය ෙකොට 
තිෙබන ස්පීතු පමාණය බැලුෙවොත්, අෙප් රෙට් ජනතාව සුවඳ 
විලවුන්වලින් නාන්න ඕනෑ. ඒ තරමට ස්පීතු ෙගනැවිත් තිෙබනවා 
සුවඳ විලවුන් හදන්න කියලා.  

ඒවාෙය් නිෂ්පාදන කටයුතු අධීක්ෂණය සඳහා පත් ෙකොට ඇති 
ඇතැම් රජෙය් නිලධාරින් දූෂණයට යට කර ගනිමින්ද 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවල අතෙළොස්සක් විධායක මට්ටෙම් නිලධාරින්ෙග් 
සහය ලබා ගනිමින්ද ෙමම ජාවාරම ෙහොඳින් සිදු වන බව 
පැවෙසනවා. රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුවල වසර 3, 5 කාලයකට 
වරක් ස්ථාන මාරුවීම් සිදු වීම සාමාන  පිළිෙවතයි.  එෙහත් ෙමබඳු 
ජාවාරම්වලට සම්බන්ධ නිලධාරින් කිහිප ෙදනකු වසර 12කට 
අධික කාලයක් ෙද්ශපාලන බලය උපෙයෝගි කර ගනිමින් එම 
මර්මස්ථානවල රැඳී සිටින බව පැවෙසනවා. 

ෙමම කන්ෙට්නර් ෙදකට අදාළ වැටලීම ආශිත සිදුවීම් අනුව 
වරායට ෙගනා ෙමම කන්ෙට්නර් ෙදෙකහි තිනර් යනුෙවන් සඳහන් 
වුවද, ඒවාෙය් නිමි ඇඳුම් අඩංගු බවට ෙර්ගුවට පැමිණිල්ලක් ලැබී 
තිෙබනවා. ඒ අනුව බහලුම් විවෘත කිරීෙමන් ෙතොරව සිදු කරන ලද 

681 682 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ස්කෑන් පරීක්ෂාවකදී ඒවාෙය් බැරල් අඩංගු බව ෙසොයා ගැනීෙමන් 
පසු, විවෘත කර පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ෙතොටළඟ ෙර්ගු බහලුම් 
අංගණයට ෙගන යමින් තිබුණා. සුරා බදු නිලධාරින් විසින් පසුගිය 
13 වැනි දින අත් අඩංගුවට ගනු ලැබුෙව්, ෙමෙසේ රැෙගන යමින් 
තිබූ කන්ෙට්නර් ෙදකයි. සාමාන ෙයන් එම ස්ථානයට ෙගන යනු 
ලැෙබන බහලුම් විවෘත කර රසායනාගාර පරීක්ෂාවක් සිදු  
කරනවා. එෙසේ වූවා නම් එතැනදීත් ෙම්වාෙය් ව ාජභාවය 
ෙහළිදරවු විය යුතුව තිබුණා. ජාවාරම්කරුවන්ට ෙම්වා නිරුපදිතව 
එළියට ගැනීමට අදාළව තිබූ සැලසුම කුමක්දැයි පැහැදිලි 
ෙනොවුණත්, ෙමබඳු ස්පීතු කන්ෙට්නර් ලංකාවට ආ පළමු අවස්ථාව 
ෙමය ෙනොවිය හැකි යි.  

දැන් පවසන පරිදි  සිදුවීමට අදාළ ආනයනකරුවන් ෙදෙදනා 
පලා ෙගොස් තිෙබනවා. එබඳු ආනයන සිදු කිරීම සාමාන  
පුද්ගලෙයකුට කළ ෙනොහැකියි. ඒ සඳහා පුද්ගලෙයකු ෙහෝ 
සමාගමක් වශෙයන් සම්පූර්ණ ෙතොරතුරු අදාළ රාජ  
ආයතනවලට ලබා දී ආනයනකරුෙවක් ෙලස ලියා පදිංචි විය 
යුතුව තිෙබනවා. එබැවින් ෙමම පුද්ගලයන් පිළිබඳ සියලු 
ෙතොරතුරු ආණ්ඩුව සතුව තිබිය යුතුයි. අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තු 
සතුව, අදාළ නිලධාරින් සතුව ෙමම ෙතොරතුරු අනිවාර්යෙයන්ම  
තිබිය යුතුයි. ඒ අනුව ඔවුන් හඳුනාගැනීම ෙහෝ නීතිෙය්  රැහැනට 
හසු කර ගැනීම අපහසු විය ෙනොහැකියි.  

ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත පශ්නවලට අදාළ 
අමාත වරයා ෙමම ගරු සභාව හමුෙව් පිළිතුරු ෙදනු ඇතැයි 
අෙප්ක්ෂා කරනවා. 

(1) ෙමම බහලුම් අත් අඩංගුවට ගැනීමට අදාළ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුමය පරීක්ෂණ ෙමොනවාද? 

(2) එම පරීක්ෂණවලින් ෙම් දක්වා ෙසොයා ෙගන  ඇති කරුණු 
ෙමොනවාද? 

(3) ෙම් දක්වා ආනයනකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට අසමත් 
වී ඇත්ෙත් මන්ද? 

(4) ෙමබඳු කූට ජාවාරම් මැඩලීම සඳහා ඉදිරිෙය්දී ගැනීමට 
අෙප්ක්ෂා කරන පියවර කව ෙර්ද? 

 ෙම් කරුණු පිළිබඳව ෙමම  ගරු සභාව දැනුවත්  කරනු 
ඇතැයි  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 

ෙබොෙහොම සත්ුතියි, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු අනුර කුමාර 

දිසානායක මහතා විසින්  ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් නගන 
ලද පශ්නය පිළිබඳව  අෙප් අදහස් දක්වන්න කැමැතියි.  

ශී ලංකා ෙර්ගුවට ලැබුණු ෙතොරතුරක් මත, ෙමම බහලුම් ෙදක 
ෙර්ගු හා ආනයන පාලන ෙරගුලාසි උල්ලංඝනය කර ආනයනය 
කරන ලද බහලුම් ෙලස සැක කර 2013.03.07 දින පරීක්ෂණ 
ආරම්භ කර ෙමම බහලුම් ෙර්ගුෙව් අවසරයකින් ෙතොරව  මුදා 
හැරීම වළකාලීමට කටයුතු කර ඇත.  

2013.03.12 දින ෙමම බහලුම් ෙදක ස්කෑන් කර ඇති අතර, ඒ 
අනුව ෙර්ගු මුදා සහිතව ෙම බහලුම් ෙදක පරීක්ෂා කර බැලීම 
සඳහා ෙතොටළඟ ''ෙගේලයින් 2'' බහලුම් පරීක්ෂණ අංගණයට ෙගන 
යෑමට කටයුතු කර ඇත. එෙසේ ෙගන යමින් සිටියදී ඊතයිල් 
මධ සාර ලීටර් 65,100ක් අඩංගු කන්ෙට්නර් ෙදකක් නීතිවිෙරෝධී 

ෙලස ෙමරටට පැමිණ ඇති බවට ලද ෙතොරතුරු මත 2013.03.13 
දින රාතිෙය් ඉඟුරු කෙඩ් හන්දිය වරාය පිවිසුම් මාර්ගෙය්දී සුරාබදු 
නිලධාරින් විසින් ෙමම බහලුම් අත් අඩංගුවට ෙගන ඇත. ඉන්පසු  
සුරාබදු  හා ෙර්ගු නිලධාරින්ෙග් එකඟත්වය මත ෙමම කන්ෙට්නර් 
ෙදක අදාළ ආයතන ෙදෙකහිම මුදා සහිතව ෙතොටළඟ ෙර්ගු 
ෙගේලයින් කන්ෙට්නර්  බහලුම් අංගණෙය් රඳවා ඉදිරි පරීක්ෂණ 
කටයුතු  සිදු කිරීමට   තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව, 2013.03.14 දින 
ෙර්ගු මධ ම විමර්ශන කාර්යාංශය විසින් පරීක්ෂණ කටයුතු 
ආරම්භ කරන ලද අතර, ෙමම භාණ්ඩ පරීක්ෂාව සඳහා  අදාළ 
සියලුම පා ර්ශ්වවලට භාණ්ඩ පරීක්ෂාවට සහභාගි වන ෙලස දැනුම් 
දුන් අතර ආනයනයකරු ෙනොපැමිණීම ෙහේතුෙවන් භාණ්ඩ 
පරීක්ෂාව  එදින කළ ෙනොහැකි විය.  

ෙර්ගු අධ ක්ෂ ජනරාල් හා සුරාබදු ෙකොමසාරිස් ජනරාල් 
විසින් ගන්නා ලද තීරණයකට අනුව ආනයනකරු ෙහෝ 
නිෙයෝජිතයකු ෙනොමැතිව  2013.03.16 දින ෙර්ගු අධ ක්ෂ 
ජනරාල්වරයා හා සුරාබදු ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා සහ ෙර්ගු හා 
සුරාබදු නිලධාරින් ඉදිරිෙය් ෙමම බහලුම් පරීක්ෂා කරන ලද අතර 
එහි අඩංගු වන්ෙන් ෙර්ගුවට පකාශ කරන ලද භාණ්ඩ ෙනොවන 
බවත්, එහි තිබූ නිල් පැහැති බැරල් විවෘත කිරීෙම්දී ඒවාෙය් අඩංගු 
වනුෙය් ඊතයිල් මද සාර බව සුරාබදු නිලධාරින් විසින් හඳුනා 
ගන්නා ලද අතර එම ඊතයිල් මද සාරවල සැර පමාණය 96%ක්  
බව තහවුරු කර ගන්නා ලදී. එය ඔබතුමා කියූ ආකාරයට හරි. ඉන් 
අනතුරුව ෙමම බහලුම් ෙර්ගු හා සුරාබදු මුදා තබා සුරක්ෂිත කර 
ඇත. එම බහලුම් ෙදකක 2013.03.19 දින ආනයනකරු හා 
සුරාබදු හා ෙර්ගු නිලධාරින් ඉදිරිෙය්දී පරීක්ෂා කර වට්ෙටෝරුගත 
කිරීමට හා ඉන් අනතුරුව ෙමම පරීක්ෂණවලට අදාළ ඉදිරි කටයුතු 
සිදු කිරීමට නියමිතය.  

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අසන ලද ෙදවන 
පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

ෙමම බැරල්වල 96%ක සැරකින් යුත් ඊතයිල් මද සාර ඇති 
බවට සුරාබදු නිලධාරින් හඳුනාෙගන ඇත. රසායනික 
විශ්ෙල්ෂණයක් සිදු කර ෙමය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා සාම්පල් 
ලබා ෙගන රජෙය් රස පරීක්ෂක ෙවත ෙයොමු කිරීම සිදු කිරීමට 
අෙප්ක්ෂිතය.  

ඔබතුමාෙග් පශ්න අංක 3ට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

ෙමම බහලුම් ෙදකම ආනයනය කර ඇත්ෙත් එක් 
ආනයනකරුෙවකි. 2013.03.19 දින භාණ්ඩ පරීක්ෂා කිරීෙම් 
අවස්ථාවට තමා සහභාගි වන බවට ආනයනකරු දැනුම් දී ඇති 
අතර ෙර්ගු ආඥා පනත යටෙත් ඉදිරි පියවර ගැනීමට කටයුතු 
කරනු ඇත.  

පශ්න අංක 4ට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

ෙමම වැටලීම සිදු කරන ලද්ෙද් සුරාබදු නිලධාරින් විසින් 
ෙසොයා ගන්නා ලද ෙතොරතුරු මත විමර්ශනය කිරීෙමනි.  
ඉදිරියටත් ෙතොරතුරු ෙසොයාෙගන ෙමෙලස නීත නුකූල ෙනොවන 
ෙලසට ස්පීතු ආනයනය කරන්ෙන් දැයි විමසිලිමත්ව සිටින ෙලස 
සුරාබදු අධ ක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් සුරාබදු නිලධාරින් දැනුවත් 
කර ඇත.  

තවද, ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නීති බලාත්මක කිරීෙම් 
සියලුම අංශයන් ෙම් පිළිබඳව දැනුවත් කර ඇති අතර ඉදිරිෙය්දී 
රසායනික දාවණ ආනයනය අවදානම් භාණ්ඩ ෙලස නම් කර ඒවා 
පරිගණක මාර්ගෙයන් සම්පූර්ණ පරීක්ෂාවට භාජනය කිරීමට හැකි 
වන පරිදි අවශ  කටයුතු කිරීමට අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්.  එපමණක් 
ෙනොව, ෙපොදු වශෙයන් රජය දන්වා තිෙබන්ෙන් රෙට් නීත නුකූල 

683 684 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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ආදායම ලබා ගැනීමට අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තු දැඩි ෙලස කටයුතු 
කිරීම අත වශ  බවයි. එවැනි නියමිත ෙගවීම් පැහැර හරින ෙහෝ 
අනවසර භාණ්ඩ ෙගෙනන ආනයනකරුවන්ට විරුද්ධව උපරිම 
ෙලස කියා කරන ෙලස දන්වා තිෙබ්.  

තවද,  ලීටර් 11.2ක වැඩිම ඒක පුද්ගල මත්පැන් 
පරිෙභෝජනයක් ඇති රට බවට ලංකාව පත් වී ඇති බව ද සඳහන් 
කර ඇත.  ෙකෙසේ ෙවතත්, සුරාබදු ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා 
සපයා ඇති ෙතොරතුරු අනුව ශී ලංකාෙව් ඒක පුද්ගල මත්පැන් 
පරිෙභෝජනය ලීටර් 11.2ක් ෙනොව සංශුද්ධ මද සාර ලීටර 2.7ක් 
ෙව්.  

ෙම් රෙට් මහ ජනතාවට හිමි, රජයට හිමි ඒ ආදායම කවුරු හරි 
පැහැර  ගන්නවා නම්, ඒ යුතුකම උල්ලංඝනය කරනවා නම් කිසිම 
සැකයක් නැතිව පන්න පන්නා ගිහිල්ලා ඒ අයට නිසි දඬුවම් 
ෙදනවාය කියලා තමුන්නාන්ෙසේ ඉදිරිෙය් මම පතිඥා ෙදනවා.  
  

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

රාජ  ආරක්ෂක ෙසේවා අණ සහ මාණ්ඩලික 
විද ාලය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 

பா காப் ச் ேசைவகள் ஏவல் மற் ம் 
பணியாட்ெடாகுதிக் கல் ாி (தி த்தம்) சட்ட லம் 

DEFENCE SERVICES COMMAND AND STAFF COLLEGE 
(AMENDMENT) BILL  

"2008 අංක 5 දරන රාජ  ආරක්ෂක ෙසේවා අණ සහ 
මාණ්ඩලික විද ාලය පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පතකි." 

 
පිළිගන්වන ලද්ෙද් අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික 

කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා  මහතා 
විසිනි. 

2013 අෙපේල් මස 09 වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි 
ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 

அைமச்ச மானவர் சார்பாக மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா 
அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

      2013 ஏப்பிரல் 09, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 
மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the 

Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be 
read a Second time upon Tuesday, 09th April, 2013 and to be printed. 

 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා:  

"ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7 හි විධිවිධානවල සහ 2010.07.09 
වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙව් 

කුමක්  සඳහන්ව  තිබුණ ද,  2013 මාර්තු මස 19 වැනි අඟහරුවාදා, 
20 වැනි බදාදා සහ 21 වැනි බහස්පතින්දා රැස්වීම් පැවැත්ෙවන 
කාල ෙව්ලා පූ. භා. 9.30 සිට අ. භා. 12.30 දක්වා ද, අ. භා. 1.00 
සිට අ.භා. 6.30 දක්වා ද විය යුතු ය. අ. භා. 6.30 ට කථානායකතුමා 
විසින් පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තැබිය යුතු ය. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

අර්ල් ගුණෙසේකර පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් 
ෙක ටුම්පත 

ஏர்ல் குணேசகர மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 
சட்ட லம் 

EARL GUNASEKARA FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
I move,  

"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Earl 
Gunasekara Foundation." 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன - ைற கங்கள், 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சர்)  
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports 
and Highways) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත අධ ාපන අමාත තුමා ෙවත පවරන ලදී. 
 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  கல்வி 

அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 
  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Education for report. 

       
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පධාන කටයුතු; අද දින න ාය පතෙය් වරාය සහ 

ගුවන්ෙතොටුපල සංවර්ධන බදු (සංෙශෝධන), ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු 
(සංෙශෝධන), සුරාබදු (සංෙශෝධන), විදුලි සංෙද්ශ බදු (සංෙශෝධන) 
නමැති පනත් ෙකටුම්පත් ෙදවැනි වර කියවීම. ගරු (ආචාර්ය) 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සරත් අමුණුගම අමාත තුමා. ගරු ඇමතිතුමා කථාව ආරම්භ 
කරන්න ඉස්සර ෙවලා, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනය 
ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு  சந்திம 

ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள். 
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 

SPEAKER  [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY]  took the 
Chair. 

 

වරාය සහ ගුවන්ෙතොටුපල සංවර්ධන බදු 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 

ைற க, விமான நிைலய அபிவி த்தி 
அற  (தி த்தம்) சட்ட லம் 

PORTS AND AIRPORTS DEVELOPMENT LEVY 
(AMENDMENT) BILL 

  
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 

[පූ.භා. 11.25] 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත න්තර මූල  
සහෙයෝගිතා අමාත  සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம -  சர்வேதச நிதிய 
கூட் ைணப்  அைமச்ச ம் நிதி, திட்டமிடல் பிரதி 
அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 
International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 
of Finance and Planning)    
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ 

ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් "වරාය සහ 
ගුවන්ෙතොටුපල සංවර්ධන බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත දැන් 
ෙදවන වර කියැවිය යුතුය” යි මා ෙයෝජනා කරනවා. ආර්ථික 
ෙසේවා ගාස්තු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත, සුරාබදු (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පත ද හා විදුලි සංෙද්ශ බදු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර කියවීම සඳහා සාකච්ඡාවට භාජනය 
කරනවා.   

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අද දින විවාදයට ලක් 
කිරීමට තිබුණු යම් යම් පනත් ෙකටුම්පත් උසාවිෙය් අභිෙයෝගයට 
ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අද අපි සාකච්ඡාවට භාජනය  
කරන්ෙන් පනත් ෙකටුම්පත් හතරක් ෙදවැනි වර කියැවීම 
පිළිබඳවයි. ඒ පනත් ෙකටුම්පත් හතර නම් වරාය සහ 
ගුවන්ෙතොටුපල සංවර්ධන බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත, 
ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත, සුරාබදු 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත සහ විදුලි සංෙද්ශ බදු (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පතයි. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් හතර තමයි අද අප 
සාකච්ඡාවට භාජනය කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා පළමුෙවන්ම කියන්න 
ඕනෑ, ෙම් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් වන්ෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
මුදල් හා කමසම්පාදන ඇමතිවරයා හැටියට 2013 අය වැය 
ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ ඒ අය වැය ෙයෝජනා  කියාත්මක කිරීමට 
අවශ  ෛනතික බලය ලබා දීමට බව. ඒ අය වැය ෙයෝජනා ගැන 

අපි දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. ෙම් සභාෙව් 
අනුමැතිය ලබා දී තිෙබනවා. ඒ අවශ  සංෙශෝධන තමයි අප දැන් 
නැවත වරක් සාකච්ඡාවට භාජනය  කරන්ෙන්.  

මා මතක් කළ යුතු ෙදවැනි කාරණාව, අප ෙම් තීරණ ගන්ෙන් 
රජෙය් පතිපත්ති අනුවයි කියන එකයි. ෙම්වා අය වැය ෙල්ඛනයට 
ඇතුළත් වුණා. ඊට ෙපර කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සාකච්ඡා කළා. 
අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායෙම් සාකච්ඡා කළා. ෙම් ආදී 
වශෙයන් ෙම්වා ෙම් සභාවට එන්ෙන් රජෙය් පතිපත්ති ඉදිරියට 
ෙගන යෑම සඳහායි. සාමාන ෙයන් අපි අනුගමනය කරන 
පතිපත්තිය තමයි, “The Opposition can have its say, the 
Government must have its way” කියන එක. අන්න ඒක තමයි 
අප කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. අපි ෙම් කරුණු 
ඉදිරිපත් කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මත අත වශ යි. අපි ඒවා 
සලකා බලනවා, විවිධ මට්ටම්වලදී. අප Consultative Committee 
එෙක්දී ඒවා පිළිබඳ සියල්ල කථා කරෙගන, ඊට පස්ෙසේ අද තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාත් අපත් ෙම් නියමිත විවාදයට ඉදිරිපත් වන්ෙන්. 
Consultative Committee එෙක්දී අවස්ථාව සලසන්ෙන් අපට ඒ 
සම්බන්ධෙයන් සම්මුතිෙයන් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්ද කියලා 
සාකච්ඡා කරලා, අවශ  සංෙශෝධන තිෙබනවා නම් ඒවා පිළිබඳ 
දැනුම් දීලා ඒවා කියාත්මක කරන්නයි. මා පසුව කරුණු ෙපන්වා 
ෙදන්නම්. ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා යම් යම් සංෙශෝධන 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. අපි ඒවා ගැනත් සලකා බලා 
තිෙබනවා. අද අප සාකච්ඡා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන 
සංෙශෝධන ෙමොනවාද යන්න සහ ඒවාෙය් හරය ෙමොකක්ද කියලා 
මා තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙකටිෙයන් ෙත්රුම් කරලා ෙදන්නම්. 
පළමුවැනි එක තමයි, වරාය සහ ගුවන්ෙතොටුපල සංවර්ධන බදු 
පනතට - Ports and Airports Development Levy Bill එකට- 
ෙගෙනන සංෙශෝධනය.  අපි ඒ පනතට සංෙශෝධනයක් 
 ෙගෙනනවා, ෙද්ශීය හා ජාත න්තර ඛනිජ ෙතල් ෙමෙහයුම්වල 
කටයුතුවලට අවශ  ෙසේවා සපයන ස්ථානයක් ලංකාෙව් 
පවර්ධනය කිරීම මඟින් ශී ලංකාෙව් ආර්ථික කටයුතු දිරි 
ගැන්වීමට; 2003 අංක 26 දරන ඛනිජ ෙතල් සම්පත් පනෙත් අර්ථ 
දක්වනු ලබන පරිදි ඛනිජ ෙතල් ෙමෙහයුම් කටයුතු ශී ලංකාව තුළ 
ෙහෝ ඉන් පිටත සිදු කිරීම සඳහා භාවිත කිරීමට අවස්ථාෙවෝචිත 
පරිදි ගබඩා කිරීම, සකස් කිරීම, අලුත්වැඩියා කිරීම, ෙසේවා කිරීම 
ෙහෝ අපනයනය කිරීම සඳහා, බන්ධිත පහසුකම් යටෙත් 
උපකරණ, ෙමවලම්, දව  හා පාරිෙභෝගික දව  ආනයනය කිරීම, 
වරාය සහ ගුවන්ෙතොටුපල සංවර්ධන බදුවලින් නිදහස් කිරීමට.         

විෙශේෂෙයන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ලංකාව තුළ ෙතල් 
පිරිපහදු ඇති කරලා, -පිටින් ෙතල් ෙගනැල්ලා- බදු  නැතිව 
පිරිපහදුෙවන් පිට රටවලට  ෙතල් විකුණන්න අවස්ථා සලසන්න 
සහ ඒ ආෙයෝජනවලට අවස්ථා සැලසීමට. තමුන්නාන්ෙසේලා 
දන්නවා, ලංකාෙව් තිකුණාමලෙය් විශාල ෙතල් ගබඩා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කරුණාකරලා ගිහින් ඒවා බලන්න. පසු ගිය 
යුද්ධ කාලෙය් මුළු ආසියාෙව්ම තිබුණ ෙලොකුම ෙතල් ටැංකි 
තිෙබන්ෙන් තිකුණාමලෙය්. ඒ පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා 
දන්නවා. අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා ෙහොඳට 
දන්නවා. ඉන්දු - ලංකා ගිවිසුමට පවා ෙම් කාරණය මාතෘකා වුණා.  
ඒක ලංකාවට තිෙබන ෙලොකු සම්පතක්. දැන් අපි LIOC එකත් 
එක්ක ඒවා පාවිච්චි කරනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ඛනිජ ෙතල් 
සංස්ථාවට විශාල ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් මාර්ගයක් තමයි 
ෙතල් ගබඩා කිරීම, පිරිපහදු කිරීම සහ ආසියාෙව් තිෙබන 
නැව්වලට ඒ පහසුකම් ලබා දීම. එම නිසා ඒ ක්ෙෂේතයට අපි යන්න 
කැමැතියි. ඊට අවශ  පහසුකම් ෙම් බදු සහනය තුළ අපි ලබා 
ෙදනවා. ඇත්ත වශෙයන් අය වැෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේලා ලක්ෂණ 
ෙදකක් දැක්කා. එකක්  තමයි, යම් යම් ක්ෙෂේතවලට නව බදු 
පැනවීම. අෙනක් තමයි තවත් ක්ෙෂේතවලට දිරි ගැන්වීම් හැටියට 
තිෙබන බදු අයින් කිරීම. නිරන්තරෙයන්ම අපි ඒක කරනවා. හැම 
අවුරුද්ෙද්ම අය වැය දිහා බලපුවාම අපට ෙම් තත්ත්වයන් ෙදකම 
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ෙපෙනනවා. එක පැත්තකින් නව බදු සහ අෙනක් පැත්ෙතන් 
උනන්දු කිරීම සඳහා බදු සහන ලබා දීම.  

ෙදෙවනි කාරණය ෙමයයි. ෙදෙවනි පනත් ෙකටුම්පත ගැන 
නම් වාද විවාද තිෙයයි කියා මම හිතන්ෙන් නැහැ. ඒ තමයි  සුරාබදු 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත. ෙම්ක ෙම් රෙට් දීර්ඝ කාලීනව 
තිබුණ පශ්නයක්. විෙශේෂෙයන්ම අපි දන්නවා කළුතර, ගාල්ල 
වාෙග් දිස්තික්කවල රා මැදීම කරනවා.  උඩ රට පළාත්වල කිතුල් 
තිෙබනවා. දකුණු පළාත්වල රා තිෙබනවා. අපි තීරණයක් අරන් 
තිෙබනවා, ෙම්වා මැදීෙම්දී ඉස්සර තිබුණ නීති-රීති, බන්ධන 
ෙගොඩක් අඩු කරලා ඒවාට ඉඩ ෙදන්න. අෙප් ගරු සභාෙව් සිටින 
ෙදපැත්ෙත්ම මන්තීවරුන් පිළිගන්නවා ඇති ෙම් නීති සංෙශෝධනය 
කිරීම ඉතාම අවශ යි කියලා. අපි ෙහොඳට දන්නවා, කිතුලක් 
මදින්න ගිෙයොත් ඒ මනුෂ යාට ෙනොෙයක් පශ්න ඇති ෙවනවා 
කියලා. රජෙය් නිලධාරින්ෙගන් පශ්න; ෙපොලීසිෙයන් පශ්න.  හැම 
රජයකින්ම ඒ සහනය ලබා ෙදන්න උත්සාහ කරලා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා අද ෙම් රටට ආනයනය කරන ෙද්වලින් 
විශාල මුදලක් පිට රට යන්ෙන් සීනි සඳහා බව. ෙම් පශ්නයට අපි 
ෙකෙසේ ෙහෝ විසඳුමක් ෙදන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙලෝකෙය් ෙතල් 
වාෙග්ම සීනි මිලත්  වැඩි ෙවනවා, අඩු ෙවනවා. ඒ අවස්ථාවලදී 
රෙට් මුදල් අංශෙය් ෙලොකු පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
අෙප් ජීවන වියදම ගැන කල්පනා කරලා බලන විට, ජීවන වියදම 
ගණන් කිරීෙම්දී පවා ෙබොෙහෝ දුරට සීනිවලට යන වියදම  ගණන් 
ගන්නවා. සීනි මිල වැඩි වුණාම අෙප් උද්ධමනය වැඩි වුණා කියලා 
සංඛ ා ෙල්ඛන හදනවා. සීනි මිල අඩු වුණාම අෙප් උද්ධමනය අඩු 
වුණා කියලා ඒ අංශය දිහා බලන්න පුළුවන්. ඒ ෙමොනවා වුණත් 
ජාතික කර්තව යක් හැටියට ෙම් රෙට් ෙද්ශීය වශෙයන් 
නිපදවන්න පුළුවන් සීනි හා ඊට විකල්ප ෙද්වල් අපි සකස් කරලා 
ෙදන්න ඕනෑ. නිරන්තරෙයන් අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් කියලා 
තිෙබනවා. මට මතකයි මම රාජ  පරිපාලන ඇමතිවරයා වශෙයන් 
ඉන්න කාලෙය් තමයි තීරණයක් ගත්ෙත්, පුළුවන් තරම් ෙම් 
සහනය ෙදන්න කියලා. විෙශේෂෙයන් එන්.එම්. ෙපෙර්රා 
මැතිතුමාෙග් කාලෙය් ෙම් ෙයෝජනා ෙගන එන විට එතුමාට 
ෙනොෙයක් විධිෙය් දරුණු අපහාස, උපහාස කළා. ෙබොරු මාධ  
සටන් ඇති කරලා එතුමාට අපහාස කළා. ඇත්ත වශෛයන් අපි 
අවංකව කියන්න ඕනෑ, ඒ ෙවලාෙව්  නිර්භයව ඒ තීන්දු ගත්තා නම්  
අද තත්ත්වය  හුඟක් ෙහොඳයි. එෙහම වුණා නම් ගම්බද පළාත්වල 
මිනිසුන්ට මීට වඩා ෙහොඳ ආදායමක් ලබා ගන්න හැකි වනවා.   

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තවත් පශ්න 
තිෙබනවා. මම ෙම් විෂයට අදාළ ෙනොවුණත්  කියන්නට ඕනෑ 
කාරණයක් තිෙබනවා. ගෙම් මනුෂ ෙයකු ෙගයක් හදා ගන්න 
ෙකොස් ගහක් කපා ගන්න ගියාම ෙනොෙයක් විධිෙය් නිලධාරිවාදයට 
යටත් ෙවන්න ෙවනවා. ඊට අදාළ නීති-රීතිත්  අපි දැන් 
සංෙශෝධනය කර ෙගන යනවා. 

 ෙකෙසේ නමුත්,  සුරාබදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධෙයන් අපි සියලුම ෙදනා එකතු ෙවනවා. ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත ගැන නම් වාදයක්, විවාදයක් ෙවන ්ෙන් නැහැ. ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත ෙවලාවට ලැබුණාද, නැද්ද කියලාවත් බලයි කියා  මම 
හිතන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අපි කවුරුත් එකඟ ෙවනවා ඒක ෙහොඳ 
වැඩක් කියලා. [බාධා කිරීමක්] 

විෙශේෂෙයන්ම  ඒ අංශය  ගැන අෙප් ෙදපැත්ෙත්ම ෙලොකු 
උනන්දුවක් තිෙබනවාය කියා මා හිතනවා.  [බාධා කිරීමක්] ඇත්ත 
වශෙයන්ම මට ෙපෙනන ෙදයක් තිෙබනවා. ගරු අනුර කුමාර  
දිසානායක මන්තීතුමා  කිව්වා,  අද රෙට් සුරා පරිෙභෝජනය වැඩි 
ෙවලාය කියා.  එක විධියකට ජනගහනය වැඩි ෙවනෙකොට  ඒක 
නවත්වන්න බැහැ ෙන්.  අපට නිදහස ලැෙබන ෙකොට   ජනගහනය 
හිටිෙය් ලක්ෂ 80යි. අද ලක්ෂ 210යි. [බාධා කිරීමක්] මෙග්  
ෙපෞද්ගලික මතය නම් අප ෙම් පශ්නය ෙදස මීට වඩා පබුද්ධ 

විධියට  බලන්න  ඕනෑය කියන එකයි. ඒකයි මෙග් අදහස. 
විෙශේෂෙයන් “soft liquors” කියන ඒවා ෙදස මීට වඩා  නම ශීලිව 
බලන්න  ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී  කථා 
කරන්න. මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.   

විෙශේෂෙයන්ම කසිප්පු උවදුර අද ෙම් රෙට්  ෙලොකු පශ්නයක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අප සියලු ෙදනාම නාමිකව නැත්නම්  
පචාරය ගන්න  ෙම්වාට විරුද්ධයි කියා කියනවා.  නමුත් ඒෙක් 
අවසාන පතිඵලය ෙම් රෙට් හුඟක් දුරට කසිප්පු වැඩි ෙවන එකයි. 
ඒ තුළින් අර ගාමීය මට්ටෙම් තිෙබන රාජ  පරිපාලනය, ෙපොලිස් 
පරිපාලනය  ඔක්ෙකොම  අවුල් වියවුල් තත්ත්වයට  පත් ෙවනවා. 
එම නිසා අප ෙම් ගැන කල්පනා කර  බලන්නට  ඕනෑ.  ඒ ෙදවැනි 
කාරණයයි.   

තුන්ෙවනි කාරණය විදුලි සන්ෙද්ශ බදු පිළිබඳවයි. ගිය වර අය 
වැය  විවාදෙය්දී   ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ෙම් ගැන කථා කළා. ෙම්ක 
ෙහොඳ ෙදයක්ය කියා කිව්වා. Internet සහ නව තාක්ෂණික 
මට්ටමක ට   යන්න   අද අෙප් රෙට් තිෙබන  විදුලි සන්ෙද්ශ කමය  
ගැන අපි උනන්දු කරන්න ඕනෑ. අද අෙප් ජනගහනයටත් වඩා 
mobile telephones   තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්  අධ ාපනය සඳහා, 
සන්නිෙව්දනය සදහා ඒෙකන් උපරිම පෙයෝජනය ගන්නට  ඕනෑ.   

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, බැංකු කමය  ගැන ළඟදී අප 
සාකච්ඡාවක් කළා.  බැංකු කමය තුළ විෙශේෂෙයන්  පුද්ගලික 
බැංකු අද ඉදිරිෙයන් ඉන්නවා. එම බැංකු, ශාඛා පිහිටුවනවාට  වඩා 
ෙමොබයිල් යන්ත කමය තුළින් තම බැංකු කටයුතු කියාත්මක 
කරනවා.  ඒ මඟින් මුදල් deposit  කරන එක, මුදල් ෙගවන එක 
සිදු කරනවා. ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය වශෙයන් ඒ කටයුතු සිදු කරනවා. 
ෙම් විධියට ෙම්වා දැන් ෙවනස් ෙව්ෙගන යනවා. ෙම් ගැන  
විෙශේෂඥ  දැනුම ඇති මන්තීවරුත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා.  අප 
ඒ නව කමවලට යන්නට  ඕනෑ. ඉදිරිපත් කරන හැම සංෙශෝධන 
පනත ්  ෙකටුම්පතකින්ම අප කරන්න හදන්ෙන් දැන් තිෙබන 
තත්ත්වය   වඩා නම ශීලි කිරීමයි.  ඒ තුන් වැනි එකයි.  

ගරු  නිෙයෝජ  ක ථානායකතුමනි ,  මුදල් පනත් ෙකටුම්පත 
යටෙත් විෙශේෂෙයන්ම වාහන සම්බන්ධව බදු අඩු කිරීමක් සිදු 
කරනවා.  භාණ්ඩ පවාහනය සඳහා ෙයොදා ගන්නා single cab  රථ 
සහ සැහැල්ලු  ටක් සඳහා අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී  ද්විත්ව කාර්ය 
ෙමෝටර් වාහන බද්ද ෙගවීෙමන් නිදහස් කරනවා. ඒ වාෙග්ම  
සංචාරක සංවර්ධනය සඳහා පිරිවැටුම්   බදු සීමාව රුපියල් මිලියන  
12 සිට කාර්තුවකට මිලියන 3 දක්වා  වැඩි කරනවා.  ෙම්  විධියට 
විෙශේෂෙයන්ම සංචාරක ක්ෙෂේතය ෙදස බලා  සංචාරක  ක්ෙෂේතෙය්  
වර්ධනය සඳහා පහසු බදු කමට යන්නයි ෙමයින් අදහස් කරන්ෙන්.   
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙම් පහසු බදු කමය ඇති කර අවසානය කියා මා 
කියන්ෙන්  නැහැ. අනාගතෙය්දී මීටත් වඩා සහන ෙදන්නට අපට 
සිදු ෙවයි.   නමුත් ෙම් නිසා තිබුණු තත්ත්වයට වඩා ෙහොද 
පියවරකට අප යන බව කියන්නට  ඕනෑ.   

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ  වාෙග්ම ෙමහි තව එක 
කාරණයක් තිෙබනවා. මූල  ආයතනවල බදු ෙගවීෙමන් පසු 
ලාභෙයන් සියයට එකක් වන රක්ෂණ බද්දක්  පැනවීම; ෙමම බදු 
ආදායම 2006 අංක 28  දරන ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල යටෙත් 
පිහිටුවන ලද  ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදෙල් ගිණුමකට බැර 
කිරීම; ෙම් ආදී වශෙයන් තිෙබන සංෙශෝධන අප ෙම් සභාවට 
ඉදිරිපත් කරනවා.  සමහර සංෙශෝධන  අද උසාවිෙය් අභිෙයෝගයට 
ලක් කර තිෙබනවා.  සිකුරාදා විතර ෙවනෙකොට අපට  එහි පතිඵල 
දැන ගන්නට පුළුවන් ෙවයි. ඒ අනුව ඉතිරි පනත් ෙකටුම්පත් ද 
තමුන්නාන්ෙසේලා  ඉදිරියට ෙගනැවිත් ඒ සංෙශෝධන ඒකමතිකව 
නැත්නම් අවශ  විධියට සකස් කර  සම්මත කර ගන්න  පුළුවන් 
ෙවයි.  එම නිසා පසු ගිය අය වැෙයන් අපට ඉදිරිපත් කරන්නට 
පුළුවන් වුණු නව අදහස් අන්තර්ගත කර තිෙබන ෙම් 
සංෙශෝධනවලට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සහාය ඉල්ලනවා. ඒ 

689 690 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙහොඳ අදහස් තිෙබනවා නම් ඒවා 
අපි කල්පනා කර බලන්න කැමැතියි. කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී 
අපිට ඒවා ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඒවාත් ෙයෝජනා කරන ෙලස 
ඉල්ලමින් තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඊළඟට ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා. 
 
[පූ.භා. 11.40] 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට අදහස් පකාශ කරන්න 

අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව ඔබතුමාට ස්තුතියි. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත් හතෙරන් පධාන වශෙයන් ආර්ථික 
ෙසේවා ගාස්තු (සං ෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධව කථා 
කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඊට පථමෙයන් විදුලි 
සංෙද්ශ බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව ෙකටිෙයන් 
අදහස් කිහිපයක් පකාශ කරන්න කැමැතියි. ෙම් කරන්න යන්ෙන්  
ඉතාමත්ම ෙහොඳ කියාවලියක් බව අපි පිළිගන්නවා. සියයට 20ට 
තිබුණු අන්තර්ජාල ෙසේවා - internet - සැපයුම් බද්ද සියයට 10ක් 
වන විධියට අඩු කර තිෙබනවා. ෙමෙහම කළාම කාට ෙහෝ 
කියන්න පුළුවන් ෙම් නිසා භාණ්ඩාගාරයට ලැෙබන බදු පමාණය 
අඩු ෙවනවාය කියා. නමුත් ඇත්ත වශෙයන්ම ජනතාවට සහ රෙට් 
සංවර්ධනය සඳහා ඒෙකන් වන කාර්ය භාරය ඉතාමත්ම විශාලයි. 
ඒ නිසා එවැනි ෙද්වල් පිළිබඳව ආණ්ඩුවට අෙප් පසාදය පළ 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් සම්බන්ධෙයන් අෙප් අදහස් ලබා ගැනීම 
පිළිබඳවත්   ඔබතුමන්ලාට කෘතඥතාව පුද කරනවා.  

අපි බලන්න ඕනෑ, broadband connection සඳහා පනවා ඇති   
VAT තවදුරටත්  අෙප් රෙට් ජනතාවට ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියා; පධාන වශෙයන්ම ගාමීය ජනතාවට broadband ෙගන 
යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා. කාලයක් තිස්ෙසේ අපි සාකච්ඡා කළා, 
fixed internet එෙහම නැත්නම් kiosks හදලා නැණසල 
මාර්ගෙයන් ෙම්වා ෙගන යන්න ඕනෑ කියා. ඇත්ත වශෙයන්ම 
ෙමම නැණසලවල් හදන්න ආණ්ඩුව විශාල මුදල් පමාණයකුත් 
 වියදම් කළා. නමුත්  යථාර්ථය හැටියට ෙම් නැණසල්වල  ඒ තරම් 
internet පාවිච්චි වන්ෙන් නැහැ . ෙගොඩක් දුරට දැන් පාවිච්චි 
වන්ෙන් mobile broadband කියන එක. අෙප්  ජංගම දුරකථන 
සමාගම් සියල්ල mobile broadband හඳුන්වා දී තිෙබනවා. ෙම් 
ළඟදි මම දැක්කා, එක ආයතනයක් 4G පවා හඳුන්වා දී තිෙබන 
බව. එතෙකොට අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ, ෙකොෙහොමද mobile 
broadband එක ගාමීය - rural - ජනතාවට ලබා ෙදන්ෙන් කියන 
එක.   

ෙම් රට ඉතාමත්ම ශීඝෙයන් ආශ්චර්ය කරා යනවාය කියා 
ආණ්ඩුව ෙකොච්චර කිව්වත්  ජනතාවට වියදම් කරන්න පුළුවන් 
මුදල් පමාණය දැන් එන්න එන්න සීමා ෙවනවා. ෙමොකද, ෙහට 
අනිද්දා විදුලි බිලත් සියයට 60කින් වැඩි වුණාම මධ ම පාන්තික 
පවුලකට අන්තර්ජාල ෙසේවා භාවිත කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් මිල 
අඩු වුෙණොත් පමණයි කියන එක මම නැවතත් මතක් කර ෙදන්න 

කැමැතියි. ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් mobile banking වැනි 
ෙද්වලින් අපිට හැකි ෙවනවා, ජනතාවෙග් යම්කිසි ආර්ථික 
කියාවලියක් කරන්න වියදම් ෙවන පමාණය - transaction cost 
කියා අපි කියනවා - අඩු කර ගන්න.  

 ICT Agency   එෙක් මුල සිටම අධ ක්ෂ හැටියට කටයුතු 
කළ රැඩ්ලි දිසානායක මහතා ඊෙය් රෑ ෙම් ෙලෝකෙයන් සමු 
අරෙගන තිෙබනවා. ඒ ගැන මම  කනගාටු ෙවනවා. අපි එතුමාට 
එතුමාෙග් ආගම පරිදි ස්වර්ග සම්පත්තිය ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා 
කරනවා. එතුමාෙග් පවුලටත් අෙනකුත් සියලුම ෙදනාටත් අෙප් 
ෙශෝකය පකාශ කරනවා.  

Now, Mr. Deputy Speaker, I want to touch on the 
Economic Service Charge. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්ෙකන් 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? "2006 අංක 13 දරන ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු 
පනෙත් 13 වගන්තිය සංෙශෝධනය කරනු ලබන අතර සංෙශෝධිත 
පරිදි වගන්ති ෙය් නීතිය බලපෑම වනුෙය් ආර්ථීක ෙසේවා 
ගාස්තුවලින් ශී ලංකා මහ බැංකුව නිදහස් කිරීම ෙව්."  කියා එහි 
සඳහන් ෙවනවා.  ඒක තමයි ෙම් කරන්න යන්ෙන්. ෙලොකු 
විපර්යාසයක් කරන්න යනවා කියා මහ ෙලොකුවට කිව්වාට 
ෙම්ෙකන් කරන්ෙන් මහ බැංකුවට පනවන ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු 
අයින්  කරන එකයි. ෙම් අය කරන ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තුව 
ඉතාමත්ම සුළු පමාණයක්. දැන් අපි research unit එෙකන් අහලා 
බැලුවා, ෙමය  දශම 0.025ක් වාෙග් ඉතාමත්ම සුළු පමාණයක්. 
ෙවනත් බදු අයිති වන්ෙන් නැති පිරිවැයට තමයි ෙම් බද්ද 
ගහන්ෙන්.   

අපි ෙහොයලා බැලුවා, ශී ලංකා මහ බැංකුව 2010 දී  ආර්ථික 
ෙසේවා ගාස්තු වශෙයන් ෙකොපමණ  මුදලක් ෙගවලා තිෙබනවා ද 
කියලා. ෙගවලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 95යි. ශී ලංකා මහ 
බැංකුව 2011 දී ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු වශෙයන් ෙගවලා 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 120යි. ලාභය රුපියල් මිලියන 
46,000යි. ඔෙහොම ලාභ ලබන ආයතනයකින් රුපියල් මිලියන 
120ක් වැනි කුඩා පමාණයක් ලබා ගැනීම අනවශ යි කියලා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනැල්ලා සම්මත 
කරන්ෙන් ෙමොනවාටද කියලා අපි අහනවා.  අෙප් ගරු ඇමතිතුමා 
කිව්වා, රා මදින උදවියට ෙපොඩි tax relief එකක් ෙදනවාය 
කියලා. ඒක ෙහොඳයි. කමක් නැහැ. නමුත් විශාල ලාභ ලබන 
ආයතනෙයන් ඇයි බදු අය කර ගන්ෙන් නැත්ෙත්? ෙමොකක්ද 
ඒකට ෙහේතුව? ෙම්ක අෙප් මහ බැංකු අධිපති කබ්රාල් මැතිතුමා ත්, 
ෙල්කම් ජයසුන්දර මැතිතුමාත් අතර තිෙබන පශ්නයක්ද? මහ 
බැංකුෙවන් භාණ්ඩාගාරයට ලැෙබන බද්ද දැන් නවත්වා ගන්න 
හදනවා. මම නැවතත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා, 
ෙම් ගැන ෙහොයා බලන්න කියලා. ෙමොකද, ෙම්ක  නැවැත්වීම 
අනවශ යි. ෙම් බද්ද ගහන්න. ෙම් බද්ද ගැහුවාය කියලා මහ 
බැංකුවට කිසි පාඩුවක් ෙවන්ෙන් නැහැ, ජනතාවට ෙසතක් 
පමණයි සිද්ධ ෙවන්ෙන්.   

ෙම් නීතිය සංෙශෝධනය කරන එක ෙහොඳයි. ෙමොකද, නීතිය 
කඩනවාට වඩා සංෙශෝධනය කරලා ෙනොකඩා ඉන්න එක ෙහොඳයි. 
නමුත් මා ඉතාමත්ම වැදගත් ෙදයක් ෙම් සභාෙව් සාකච්ඡා 
කරන්න කැමැතියි, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. මහ බැංකුව 
දිගින් දිගටම ර ෙට් නීතිය උල්ලංඝනය කරනවා. මා ඉතාමත්ම වග 
කීෙමනුයි ෙම් කාරණය කියන්ෙන්. නීතිය අපි සම්පාදනය කරලා 
තිෙබනවා. නීති සම්පාදනය කරලා ඒවා පිළිපදිනවා ෙවනුවට දැන් 
අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ මහ බැංකුව රජයට ෙගවිය යුතු, ඒ 
වාෙග්ම රජෙයන් නැවත මහ බැංකුවට ෙගවිය යුතු මුදල් අති 
විශාල පමාණයක් ෙනොෙගවා සිටිනවා. භාණ්ඩාගාරයට 
තාවකාලික අත්තිකාරමක් ෙදන්න මහ බැංකුවට  පුළුවන්. ඒක අපි 
කවුරුත් දන්නවා. මුදල් මැවීෙමන් එෙහම නැත්නම් සාමාන  
ව වහාරෙය් දී කියනවා වාෙග් සල්ලි අච්චු ගැසීෙමන් ඒක 
කරන්න පුළුවන්.  
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1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති පනෙත් 89 වැනි වගන්තිය මම 
කියවන්න කැමැතියි, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. ඉංගීසි 
භාෂාෙවන් විතරයි තිෙබන්ෙන්,  ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග්ත් 
අවධානය ෙම්කට ෙයොමු කෙළොත් ෙහොඳයි කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා. එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

 
“PART IV - CREDIT OPERATIONS WITH THE GOVERNMENT  
 
89. The Central Bank may make direct provisional advances to the 
Government to finance expenditures authorized to be incurred out of 
the Consolidated Fund:”  

 
Having done that, it further states, I quote: 
 
 

“Provided that every such advance shall be repayable within a 
period not exceeding six months, and the total amount of such 
advances outstanding at any time shall not exceed ten per centum of 
the estimated revenue of the Government for the financial year in 
which they are made.” 

සෘජුවම ෙමතැන කියලා තිෙබනවා, මහ බැංකුෙවන් 
භාණ්ඩාගාරයට තාවකාලික අත්තිකාරමක් ෙදන්න පුළුවන් කියලා. 
භාණ්ඩාගාරෙය් වියදම් තිෙබනවා. පඩි ෙගවන්න තිෙබනවා. 
ෙනොෙයකුත් වැඩ කටයුතු කරන්න තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට ඒ 
අවශ  බදු ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අපි දැක්කා, ස්පීතු ෙගනැල්ලා බදු 
ෙගවන්ෙන් නැතිව ඉන්නවා. බදු ෙහොරු ඉන්නවා. වැට් 
වංචාකාරෙයෝ ඉන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමායි, මමයි PAC 
එෙක්දී අනන්තවත් දකිනවා, බදු ෙගවන්ෙන් නැතිව ෙකොච්චර 
මිනිස්සු පැනලා යනවාද කියන එක. ඒ නිසා ආණ්ඩුව ඉතාමත්ම 
අපහසුතාවකට පත් ෙවනවා. අෙප්ක්ෂා කරන මුළු ආදායෙමන් 
සියයට 10ක් දක්වා තාවකාලික අත්තිකාරමක් මහ බැංකුෙවන් 
ෙගවන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් තාවකාලික අත්තිකාරම මාස හයක් 
ඇතුළත  මහ බැංකුවට නැවතත් ෙගවන්න ඕනෑ. 2010 දී ෙම් 
අත්තිකාරම තිබිලා තිෙබන්ෙන් රුපියල්  බිලියන 78යි. ඒ 
කියන්ෙන් ෙකෝටි 7,800යි. ෙම්ක 2010 දී ෙගවලා නැහැ. මාස 
හ ෙයන් අත්තිකාරම ෙගවන්න ඕනෑ කියලා 1949 අංක 58 දරන 
මුදල් නීති පනෙත් 89 වැනි වගන්තිෙය් සෘජුවම සඳහන් ෙවනවා. 
ඒක තමයි නීතිය. 

මා දන්නා විධියට 1948 ඉඳලා 2013 ෙවන ෙතක් ෙම් 89වන 
වගන්තිය සංෙශෝධනය කරලාත් නැහැ. එෙහම නම් ෙම් නීතිය 
උල්ලංඝනය කිරීමක් ෙමතැන ෙවන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඊට පස්ෙසේ මම ෙසොයලා 
බැලුවා, 2011 දී ෙකොච්චර ෙගවන්න තිෙබනවාද කියලා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, රුපියල් බිලියන 95ක් ෙගවන්න තිෙබනවා. රුපියල් 
ෙකෝටි 9,500ක් තාවකාලික අත්තිකාරම ෙගවලා නැහැ ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. ෙම්ක තාවකාලික ෙනොෙවයි ගරු 
ඇමතිතුමනි, සදාකාලික අත්තිකාරමක් ෙවලා. [බාධා කිරීමක්]  
හරි, හරි. ෙපොඩ්ඩක් වචනයක් පැටලුණා. නමුත් හරය අහෙගන 
ඉන්නෙකෝ ගරු මන්තීතුමා. හරය අහ ෙගන ඉන්න. වචන අපි 
කාටත් පැ ටෙලනවා. ඔබතුමාටත් එදා සිංදුව කියන්න ගිහින් 
වචනයක් පැටලුණා. කමක් නැහැ. ෙම් තාවකාලික අත්තිකාරම 
සදාකාලික අත්තිකාරමක් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් මා 
කියනවා,  ෙම්ක තමයි ෙලොකුම ෙබොල් ණය කියලා. ෙම්ක තමයි 
අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ ෙගවලා නැති ෙබොල් ණය. මම ෙම් කියන 
කථාව මුදල් නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාට පිළිගන්න ෙවනවා. 2003 
රනිල් විකමසිංහ ආණ්ඩුව අවසාන වතාවට ෙම් අත්තිකාරම 
ෙගව්වාට පස්ෙසේ කිසිම දවසක ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් මුදල ෙගවලා 
නැහැ. දැන් ෙමොකක්ද, ෙම්ෙකන් ෙවන්ෙන්? ඇයි, ෙම් මුදල 
ෙගවන්න කියලා නීතිය ෙයොදලා තිෙබන්ෙන්?  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
Mattala Airport  එක විවෘත කළ ෙවලාෙව්  "ඔව්, යටිතල 

පහසුකම් හදන්න, සංවර්ධනය කරන්න අපට ණය ගන්න ඕනෑ" 
කියලා කියා තිෙබනවා කියලා අද පත්තරයක සඳහන්ව තිෙබනවා 
මම දැක්කා. අපි එෙහම නැහැයි කියලා කියන්ෙන් නැහැ. ණය 
ගන්න ඕනෑ. නමුත් ඒවාෙය් පමුඛතාව ෙමොනවාද, ෙකොෙහන්ද ඒ 
ණය ගන්ෙන් කියන එක පිළිබඳව තමයි අෙප් විෙව්චනය 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙම් භාණ්ඩාගාරය ෙනොෙයකුත් අනවශ  
ෙද්ශපාලන ව ාපෘති සඳහා  මුදල් වියදම් කරන එක ෙම් රටට 
ෙලොකු ගැටලුවක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක නිසා උද්ධමනය ඉහළ 
යනවා; රුපියල බාල්දු ෙවනවා. ෙම්වා තමයි ගැටලු. සමහරු 
කියනවා, "අන්න ආර්ථික ඝාතකෙයෝ අතැන ඉන්නවා" කියලා. 
තව සමහරු කියනවා, "නැහැ, ඒ ආර්ථික ඝාතකෙයෝ ෙමතැන 
ඉන්නවා" කියලා. ආර්ථිකය ඝාතනය කරනවා කියලා කියන්ෙන් 
අනවශ  ව ාපෘති සඳහා මුදල් වියදම් කිරීමයි. ඒ තුළින් රෙට් 
උද්ධමනය වැඩි ෙවනවා; රුපියල බාල්දු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එක්ෙකෝ මුදල් පනෙත් 
89වන වගන්තිය පිළිපදින්න ඕනෑ. එෙහමත් නැත්නම් නීතිය 
ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, නීතියක් සම්පාදනය කරන ෙකොට 
කාට හරි ඕනෑ වුණු නිසා ඔෙහේ නීති සම්පාදනය කෙළේ  නැහැ ෙන්.  
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් ගැන කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ. ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමා, මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට ඉන්න 
ෙකොට තමයි ෙම් නීති ෙගනාෙව්.  මා වැරදි නැහැ කියා මා 
හිතනවා. අපි මහ බැංකුව නිර්මාණය කළ අවස්ථාවට, ෙපොඩ්ඩක් 
පස්සට යමු. ඇයි ෙම් මහ බැංකුව නිර්මාණය කෙළේ? ඉස්සර 
තිබුෙණ් ෙපෞද්ගලික බැංකුයි. මහ බැංකුවක් කියලා එකක් 
තිබුෙණ්  නැහැ. මහ බැංකුව ඉස්සරෙවලාම නිර්මාණය කෙළේ 
1950 දීයි. මා හිතන්ෙන් සර් ආතර් රණසිංහ- 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙජෝන් එක්ස්ටර්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
No, John Exter was the Governor. John Exter became 

the Governor because, I think, Sir Arthur Ranasinghe, if I 
am not mistaken, refused to take the job.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
He was the Secretary to the Treasury. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
That is correct. He was the Secretary to the Treasury. 

එතුමා කිව්වා, "මට මහ බැංකුෙව් පළමුවන අධිපති ධුරය භාර 
ගන්න බැහැ" කියලා. ෙජෝන් එක්ස්ටර් ඇෙමරිකාෙවන් තමයි 
ලංකාවට එක්ක ආෙව්. ෙම් මහ බැංකුෙව් නිර්මාතෘ අධිපතිවරයා 
ඇෙමරිකන් ජාතිකෙයක්. ඔහුෙග් දර්ශනයට අනුව තමයි, ඒ 
monetarist view එකට අනුව තමයි මහ බැංකුව ෙම් රෙට් 
නිර්මාණය කෙළේ.  

ඇත්ත වශෙයන්ම හරි ලස්සන කථාවක් තිෙබනවා. ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් දවස්වල නම් ෙම්වා ෙවන්ෙන් 
නැහැ. අද ෙමොන ඇමති ෙකෙනකුෙග් වුණත් ව ාපෘතියක් විවෘත 
කරන්න ඊට වඩා ෙලොකු ෙකෙනක් ගිෙයෝතින් -ජනාධිපතිවරයා 
ෙහෝ රෙට් නායකයා ගිෙයෝතින්-  ඒ රෙට් නායකයා තමයි ෙගොඩක් 
ෙවලාවට පධාන ආරාධිත අමුත්තා බවට පත් වන්ෙන්. Either the 
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President or the Prime Minister becomes the chief guest, not 
the person who is really involved with the project. නමුත් මම 
කියවලා ෙබොෙහොම ලසස්න ෙදයක් ෙසොයා ගත්තා. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, 1950 දී මහ බැංකුව විවෘත කළ ෙවලාෙව් 
පධාන ආරාධිත අමුත්තා වූෙය්, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මුදල් 
ඇමතිතුමායි. ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා අගමැතිවරයා හැටියට 
එයට සහභාගි වුණා.  නමුත්  එතුමා අගමැතිවරයා වුණත් විෙශේෂිත 
ආරාධිත අමුත්ෙතක් විතරයි. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහතා තමයි 
මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට හිටිෙය්. එතුමා එතෙකොට කියපු  
කථාවක් තමයි ෙමන්න ෙමය. Hon. Minister, what the Hon. 
J.R. Jayewardene said - it is very interesting - was this: “I 
trust that you …”, meaning the Central Bank, “…will 
remember that money was made for man, and not man for 
money”. What was he trying to say? 

ඒ දවස්වල එතුමාට තිබුණා, Keynesian දැක්මක්. හරිද? අපි 
කවුරුත් දන්නවා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා මහවැලි 
ව ාපාරය නිර්මාණය කළ අවස්ථාෙවත් Keynesian දැක්ෙමන් ඒ 
වැඩ කටයුත්ත කළ බව. ඉහත පකාශෙයන් එතුමා කියන්ෙන්, 
"මහ බැංකුව මුදල් නිර්මාණය කරලා තිෙබන්ෙන් මිනිසා 
ෙවනුෙවනි" කියලායි. නැතුව මුදල්වලට භෙය්, මුදල් සඳහා මිනිසා 
ෙනොව, මිනිසා සඳහා මුදල් කියලායි කියන්ෙන්. So, what he was 
trying to say there, Sir, was that the monetary policy must be 
implemented in such a way that you can bring development 
and welfare for the people. ඒක තමයි එතැනින් කියන්න 
හදන්ෙන්. ඒක තමයි Keynesian දර්ශනය කියලා අප ෙගොඩක් 
දුරට තර්ක කරන්ෙන්. නමුත් -[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා 
යන්ෙන් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් ආර්ථික දර්ශනෙය් 
කියන එක තමයි මා ෙම් කියන්න හදන්ෙන්. ඔබතුමා ඒක 
පිළිගන්නවා. [බාධා කිරීමක්] ඒක ෙහොඳයි. වරදක් නැහැ. නමුත් 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා ෙමොකක්ද කියා 
තිෙබන්ෙන්? එතුමා අවවාද කර තිෙබනවා. එතුමා කියා තිෙබනවා, 
"මහ බැංකුෙව් මුදල් කළමනාකරණය හරියට කෙළේ නැත්නම් අති 
විශාල උද්ධමනයක් එන්න පුළුවන්; එෙහම වුෙණොත් ජනතාවට 
විශාල ජීවන බරක් පැටෙවන්න පුළුවන්" කියලා.  ඒ වාෙග්ම වග 
කීමකින් යුතුව මහ බැංකුවක් පරිපාලනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක ඒ කාලෙය් තිබුණු ෙඩොමීනියන් රටවල් වන කැනඩාව, 
ඕස්ෙට්ලියාව, නවසීලන්තය වාෙග් රටවල්වලින් අපට ඉෙගන 
ගන්න අවශ යි කියලා තිෙබනවා. දැන් එතැනදී තමයි ෙම් 
තාවකාලික සදාකාලික අත්තිකාරෙම් පශ්නය එන්ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවලාව තිෙබනවා ෙන්. මට 

විනාඩියක් ෙදනවාද? මා anecdote එකක් කියන්ෙන්.   
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඔව්, කියන්න. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Lord Keynes කථා කරන ගමන් කිව්වා, “In the long run, 

we are all dead” කියලා. එ තෙකොට එතුමාෙග් පධාන ශිෂ ාව වන 
Joan Robinson කිව්වා, “Yes, but not all at the same time” 
කියලා. ඒ වාෙග් එතුමාෙග් Keynesian දර්ශනෙයන් තමයි ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අපි හුඟක් දුරට ආර්ථික කියාවලිය සකස් 
කෙළේ.  

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, විෙශේෂෙයන් ටී.බී. ඉලංගරත්න 

මහත්මයාෙග් උපෙද්ශකවරු හැටියට සිටියා කැෙල්ගම සහ- 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ලාල් ජයවර්ධන. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Yes. They were Keynesians.  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඒක හරි. ඔබතුමා කියපු Lord Keynesෙග් anecdote එකට 

පස්ෙසේ මා තවත් anecdote එකක් කියන්නම් ෙකෝ. You know, 
we studied what is called "intertemporal utility functions". 
What that means is, we are concerned not only about this 
generation, but also about the next generation. එතෙකොට ෙම් 
generation එෙක්දී ණයක් ගත්ෙතොත් ඒ ණය ෙගවන්න ෙවන්ෙන් 
ඊළඟ generation එකට. That is the intertemporalness of the 
problem of debt. දැන් කාට ෙහෝ කියන්න පුළුවන්, "ණය ගන්න 
එෙක් කිසි වැරැද්දක් නැහැ; අපි ණය අරෙගන ෙම් කාලෙය්දී, අෙප් 
අවුරුදු හෙය්දී අපි වැෙඩ් කර ගන්නවා" කියලා. අෙප් අවුරුදු 
හෙය්දී අපි වැෙඩ් කර ගත්තාට ඊළඟ අවුරුදු හෙය්දී තමයි ඒක 
ෙගවන්න ෙවන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, එතැනදී තමයි අපි 
ඉතාමත්ම පැහැදිලිව කියන්ෙන් ෙද්ශපාලනයකින් ෙතොරව අපි 
ඉතාමත්ම බුද්ධිමත්ව ෙම් ණය ගන්න ඕනෑ කියලා. මා නැවතත්  
අෙප් argument එකට එන්නම්. එතෙකොට ෙම් තාවකාලික 
අත්තිකාරම සදාකාලික අත්තිවාරම වීම තුළින්  මුදල් නීති පනෙත් 
89වැනි වගන්තිය අමු අමුෙව් උල්ලංඝනය වනවාය කියන එක මා 
ඉතාමත්ම වග කීෙමන් ඔබතුමාට කියනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම එදා මහ 
බැංකුෙවන් භාණ්ඩාගාරයට ෙම් මුදල් දුන්ෙන් ඇයි? එතෙකොට 
මහ බැංකුෙවන් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් තුළින් රජයට ණය දුන්ෙන් 
නැහැ. හරි ෙන්.  ෙමොකද, 1962 හිටපු මහ බැංකු අධිපතිවරයා 
තමයි ඩී.ඩබ්ලිව්. රාජපතිරණ මැතිතුමා. ගරු ඇමතිතුමනි, එතුමාට 
කථා කරලා තිෙබනවා Public Accounts Committee එකට. 
වර්තමානෙය් ඔබතුමා සභාපති වන, මා සාමාජික වන Public 
Accounts Committee එකට 1962 දී කථා කරලා, -ඒ කාලෙය් 
මන්තීවරු අහලා තිෙබන්ෙන් වැදගත් පශ්න - මහ බැංකුෙව් 
අධිපතිතුමාෙගන් අහලා තිෙබනවා, " අධිපතිතුමා, ඔබ ෙම් මුදල් 
අච්චු ගසමින් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ලබා ගන්ෙන් ඇයි?" කියලා. 
දැන් ඒක ෙමෙහමෙන් ෙවන්ෙන්. භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් රෙට් කාෙගන් ෙහෝ ණයක් අරෙගන, ඒ ණය තුළින් 
ෙමොකක් ෙහෝ සංවර්ධන ව ාපාරයක් ෙහෝ එදිෙනදා ජීවත් වන්න 
අවශ  මුදල් ලබා ගැනීමටයි. එතෙකොට මම අෙප් නිෙයෝජ  
කථානායකතුමාෙගන් ණයක් ගත්ෙතොත් භාණ්ඩාගාර බිල්පතක් 
හැටියට එතුමාෙග් HSBC බැංකුෙවන් Bank of Ceylon එකට ඒ 
මුදල් යන එක විතරයි ෙවන්ෙන්. එතෙකොට මුදල් මැවීමක් 
ෙමතැන සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ.   
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නමුත් මහ බැංකුෙවන් ණයක් ගන්නවා කියන්ෙන් මුදල් 
මැවීමක්. ෙමොකද මහ බැංකුවට විතරයි පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් 
මුදල් අච්චු ගහලා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් තුළින් රජයට ණයක් 
ෙදන්න. ඒ ෙද් ෙනොකළ යුතුයි කියන තැන ඉඳලා තමයි ෙගොඩාක් 
දුරට ෙම් නීති සම්පාදනය වුෙණ්. ඩී.ඩබ්ලිව්. රාජපතිරණ මහතා 
කියලා තිෙබනවා,"ගරු මන්තීතුමනි, අකැමැත්ෙතන් තමයි මට ෙම් 
ණය ගන්න සිදු ෙවන්ෙන්, ණය ගත්ෙත් නැත්නම් සියයට 8 දක්වා 
ෙපොලී අනුපාතය ඉහළ දාන්න ෙවයි." කියලා. ඒෙකන් 
සංවර්ධනයට රුකුලක් ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා එදා කියලා 
තිෙබනවා. ෙමොන රජයක් වුණත්, ෙමොන අධිපතිවරෙයක් වුණත් 
ආර්ථිකෙය් අවශ තාවට වඩා මුදල් නිර්මාණය කරනවා නම් 
සමස්ත මිල ඉහළ යනවා. ඒකට තමයි අපි උද්ධමනය  කියන්ෙන්. 
රුපියල බාල්දු ෙවනවා. එෙහම නැත්නම් සංචිත අඩු ෙවලා 
රුපියෙල් අගය කඩාෙගන වැෙටනවා. ෙම්ක ඉතාම වැදගත් 
ෙදයක්. අපි ෙහොඳට ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ, ෙමොකක්ද ෙමතැන 
ෙවන්ෙන්, ඇයි එෙහම ෙවන්ෙන් කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම කැමැතියි අවුරුදු 
එකහමාරක් ආපස්සට යන්න. 2011දී ෙගවුම් ෙශේෂ අර්බුදය 
 ෙකොෙහොමද නිර්මාණය වුෙණ්? ෙකොෙහොමද ඒක නිර්මාණය 
වුෙණ්? ඒක නිර්මාණය වීමට ෙහේතු සාධක වුෙණ් ෙමොකක්ද? 
ෙහේතු සාධක වුෙණ් කවුද? ඒකට වග කිව යුත්ෙත් කවුද? පාඩු 
ලබන රජෙය් ආයතනවලට විශාල ෙලස ණය දීෙමන්, නාස්තිකාර 
රජෙය් ව ාපෘතිවලට ණය දීෙමන්, කෘතිම ෙලස ෙපොලී අනුපාතය 
අඩු කිරීෙමන්, ශීඝෙයන් ආර්ථිකෙය් මුදල් පමාණය වැඩි 
කිරීෙමන්, - monetary growth was exceedingly high, it went 
up to about 35 per cent - ආනයන වැඩි කිරීෙමන්, අපනයන අඩු 
වීෙමන්, රුපියෙල් අගය කෘතිමව තබා ගැනීම තුළින් රුපියල 
අවපමාණය වීමට ඉඩ ෙනොදීෙමන්, විෙද්ශ සංචිත ෙවෙළඳ ෙපොළට 
විකුණලා, අවසානෙය්දී විෙද්ශ සංචිත කඩාෙගන වැටීෙමන් 
රුපියල අතිවිශාල ෙලස බාල්දු වුණා. ඇෙමරිකානු ෙඩොලරයට 
සාෙප්ක්ෂව රුපියල, රුපියල් 110 ඉඳලා රුපියල් 130 ෙවන ෙතක් 
බාල්දු වුණා. ෙම්ෙකන් ෙමොකක්ද වුෙණ්? ෙම්ෙකන් වුෙණ් 
ජනතාවට අතිවිශාල පහරක් වැදුණු එකයි. ඒකත් එක්ක සියලුම 
ෙද්වල්වල මිල ඉහළ ගියා. ඉන්ධන මිල ඉහළ ගියා. විදුලි බිල 
ඉහළ ගියා. ෙත් ෙකෝප්පෙය් මිල ඉහළ ගියා. ගෑස ් මිල ඉහළ ගියා. 
වැලි ෙලොරිෙය් මිල ඉහළ ගියා. හැම ෙද්ම ඉහළ ගියා.  

ගරු විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා ෙම් දවස්වල කියනවා, ඒකට 
ෙහේතුව ආර්ථික ඝාතකයන් රුපියල අවපමාණය කිරීමයි කියලා. 
ආර්ථික ඝාතක කියාවලියට උදාහරණයක් හැටියට එතුමා දීලා 
තිෙබන්ෙන් රුපියල අවපමාණය කිරීමයි. ජයසුන්දර තමයි ෙම් 
රුපියල අවපමාණය කෙළේ කියනවා. එතුමා ළඟදී සිංහල 
පත්තරයකට දීපු interview එකක් මම කිෙයව්වා. එතුමා කියනවා, 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් සභාෙව්දී රුපියල සියයට තුනකින් අවපමාණය 
කරනවා කියලා කියන ෙකොට මහ බැංකුෙව් අධිපති නිවාඩ් 
කබ්රාල් මහතා ඔළුෙව් අත ගහ ගත්තා කියලා. මහ බැංකුෙව් 
අධිපතිතුමා ඒ පිළිබඳව දැන ෙගන හිටිෙය් නැහැ කියනවා. එතුමා 
කියනවා, 2015, 2016 ෙවන ෙකොට ආණ්ඩුවට විපක්ෂයට යන්නයි 
සිද්ධ ෙවන්ෙන් කියලා. ෙම් ආර්ථික කියාවලිෙය් කඩා වැටීම තුළ 
දැන් සියයට 8ක, 9ක ආර්ථික වර්ධනයක් නැහැ ෙන්. දැන් 
ආණ්ඩුව කියන විධියට ආර්ථික වර්ධනය සියයට 6ට විතර අඩු 
ෙවලා. ඒ කඩා වැටීමට ෙහේතුව තමයි ආර්ථික ඝාතකයන්ෙග් 
කියාවලිය. ඇයි රුපියල බාල්දු වුෙණ්? ෙමොකක්ද ඒකට ෙහේතුව? 
මම විගහ කරපු විධියට ජයසුන්දරයි, කබ්රාලුයි ෙදන්නාම            
ඒකට වග කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද ෙමතැන තිෙබන්ෙන් 
භාණ්ඩාගාරෙයන් වියදම් කිරීම සහ ඒ සඳහා මහ බැංකුෙවන් මුදල් 
ලබා දීමයි - accommodating monetary policy.  

ආර්ථික විද ාව හදාරපු ෙකෙනක් ෙහොඳට ෙම් පිළිබඳව 
දන්නවා. ෙමතැන ෙදපැත්ෙත්ම වැරැදි තිෙබනවා. එකක් තමයි 
භාණ්ඩාගාරය පාඩු ලබන ආයතනවලට ණය දීම. අෙනක් එක 

තමයි රජය අනවශ  සුදු අලි  finance කිරීම.  තවත්  එකක් තමයි 
ආනයන බදු අඩු කිරීම. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සියල්ල සිදු කරන්න 
කවුද මුදල් ලබා දුන්ෙන්?  If it is not accommodating monetary 
policy, there is no way that this can be done.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Thank you very much, Hon. Member. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
How much time do I have, Sir? 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
You have exceeded your time.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Give me two or three minutes, I will wind up.  

We have to be very concerned. කවුද, ෙම් මුදල් ලබා 
දුන්ෙන්? එෙහම නම් ෙම් පතිපත්තිය කියාත්මක කරවන්ෙන් මහ 
බැංකුෙවන්; Treasuryෙයන් ෙනොෙවයි. නමුත් මහ බැංකුෙව් 
අධිපතිවරයා ගැන එක ෙදයක් මා කියන්න ඕනෑ. මහ බැංකුෙව් 
ලාභය ආණ්ඩුවට ෙදන ෙකොට හැම අවුරුද්ෙද්ම වාෙග් මුදල් - 
cash - තමයි ෙදන්ෙන්. අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් අධිපතිතුමා ෙමවර 
තීරණයක් ෙගන තිෙබනවා, ඒ මුදල් ෙවනුවට භාණ්ඩාගාර බිල්පත් 
අඩු කිරීමක් සිද්ධ කිරීමට. මා එය කිෙයව්වා. එය තවම officially 
ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. මා හිතන හැටියට එය ඉතා බුද්ධිමත් 
කියාවලියක්. ඒ පිළිබඳව -යම් කිසි විධියකින් මූල  විනය ආරක්ෂා 
කර ගන්න කර තිෙබන උත්සාහයට- එතුමාට අෙප් පශංසාව පළ 
කරනවා.  

මට නියමිත කාලය අවසන් නිසා මෙග් කථාව ඉක්මනට 
නවත්වන්න කියා අෙප් නිෙයෝජ  කථානායකතුමා කියනවා. 
අවසානෙය්දී - 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට නියමිත ෙව්ලාව අවසන් වී තිෙබන නිසායි 

ඔබතුමාෙග් කථාව නතර කරන්න කියන්ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
That is right. So, I will wind up now.  

මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, I will wind up. Therefore, we 
have to be very careful because we have to have financial 
discipline. To bring financial discipline, in 1949 the Hon. 
J.R. Jayewardene brought in the Monetary Law Act. 
Please refer to Section 89 of that and ensure that the 
Central Bank does not accommodate the Treasury  in 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

wasteful expenditure. If you do that, the people will 
ultimately suffer.  

Thank you very much.   
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා අමාත තුමා - නැත. 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමා - නැත. 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන අමාත තුමා. 
 
[අ.භා. 12.07] 
 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன - ைற கங்கள், 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சர்)  
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports 
and Highways) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු 

(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත, සුරාබදු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත, වරාය සහ ගුවන්ෙතොටුපල සංවර්ධන බදු (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පත සහ විදුලි සංෙද්ශ බදු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත යන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් හතර  ෙදවන වර කියැවීෙම් 
විවාදයට ගන්නා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් මුදල් හා කමසම්පාදන 
නිෙයෝජ  අමාත , ඒ වාෙග්ම අෙප් ෙජ ෂ්ඨ අමාත  සරත් 
අමුණුගම මැතිතුමා  ඒවා පිළිබඳ කරුණු කාරණා ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කළා.  

ෙමම අවස්ථාෙව්දී විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් අෙප් 
ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා කරුණු පැහැදිලි කළා. මා 
එතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා, විෙශේෂෙයන්ම විදුලි සංෙද්ශ 
සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත ගැන රජයට එතුමාෙග් පසාදය පළ 
කිරීම සම්බන්ධෙයන්. ෙහොඳ ෙද් දැක්කාම ෙහොඳයි කියන්න එතුමා 
පසුබට වුෙණ් නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් එතුමාට දැෙනන ෙද් 
එතුමා පකාශ කළා.  විදුලි සංෙද්ශ වැඩ පිළිෙවළ ගාමීය මට්ටමට 
ගලා ෙගන යෑම සඳහා භාණ්ඩාගාරයට ලැබිය යුතු මුදල් අඩු 
කිරීමක් කර ෙගන, රෙට් සංවර්ධනයට සන්නිෙව්දනය පධාන 
සාධකයක් බවට පත් කර ෙගන තිබීම ගැන විපක්ෂයත් අපට 
යහපත් පතිචාර දැක්වීම සම්බන්ධෙයන් මා එතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වනවා.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එතුමා  මහ බැංකුව සම්බන්ධවත් අදහස් 
පකාශ කළා. ඔබතුමා පකාශ කළා, මහ බැංකුව විසින් 
භාණ්ඩාගාරයට ෙගවිය යුතු බදු ෙගවීම්  සම්බන්ධව. ඒ මුදල් 
ෙගවීම් සම්බන්ධව අවශ  කාරණා ඉදිරිපත් කරමින් ඔබතුමා 
ඇහුවා, " ෙම් ලාභ ලබන මහ බැංකුව වාෙග් තැනක් ෙම් බදු පැහැර 
හරින්ෙන් ඇයි?" කියලා.  ඇත්ත වශෙයන්ම ඔබතුමාෙග් 
පකාශයත් එක්ක රෙට් මතයක් ඇති ෙවයි, මහ බැංකුව වාෙග් 
තැනක් බදු පැහැර හරිනවාය කියලා. ඒ මතය තමයි රටට යන්ෙන්. 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණයත්  අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව මතක් 
කරන්නට ඕනෑ.  ඔබතුමා ෙපන්වා දුන්නා, මහ බැංකුව විසින්  
ලබන ලාභය මිලියන ගණනාවක් කියලා. ඒ ලබන සියලුම ලාභය 
අවසානෙය් දී එකතු වන්ෙන් රජෙය් මහ භාණ්ඩාගාරයටයි.  ඒ 
නිසා -[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා පසුව පැහැදිලි කරන්න.  හර්ෂ ද 
සිල්වා මන්තීතුමාෙග් කථාෙව් දී  මහ බැංකුෙව් අධිපති අජිත් 
නිවාඩ් කබ්රාල් මැතිතුමාෙග් නම වැඩිපුර කියවුණා. ඒ වාෙග්ම 
මුදල් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්, ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර 
මැතිතුමාෙග් නමත් විටින් විට කියවුණා.  සාමාන ෙයන් ෙම් 
විධියට එම නම් කියවීමට ෙහේතු සාධක වන්ෙන් යම් භීතිකාවක්, 
එෙහම නැත්නම් යම් බියක් -  

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ෙදන ෙතොරතුරු තමයි අපි 

කියන්ෙන්.  
 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ෙහොඳයි, මම එතැනට එන්නම්.  

මහ බැංකුවත්, ඒ වාෙග්ම මුදල් අමාත ාංශයත් ෙකෙරහි 
ආර්ථික විෙශේෂඥයකු වන ඔබතුමා බියක් ඇති කර ගන්නට එපා. 
රෙට් සංවර්ධනය, යටි තල පහසුකම්  දියත් කරමින් අපට රජයක් 
විධියට රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන සංවර්ධනය ඇති 
කරන්නට පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති වනවාය කියන එක අපි 
ඔබතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව් දී ෙබොෙහොම පැහැදිලිව මතක් කරන්නට 
ඕනෑ.  

අද  ෙම් බදු පනත් ෙකටුම්පත් ගැන කථා කරනෙකොට සරත් 
අමුණුගම ඇමතිතුමාත් ෙම් කාරණය ගැන ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
සඳහන් කළා.  ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, "මතට තිත" වැඩ 
පිළිෙවළ සම්බන්ධෙයනුත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් මත් පැන් 
පරිෙභෝජනය  සම්බන්ධෙයනුත් ෙනොෙයකුත් අවස්ථාවල සිදු වන 
ෙනොෙයකුත් විෙව්චන ගැන අපට අහන්නට ලැබිලා තිෙබනවා.  
පසුගිය දිෙනක පධාන පුවත්පතක සඳහන් ෙවලා තිබුණා,                  
ශී ලංකාෙව් ඒක පුද්ගල මත්පැන් පරිෙභෝජනය ලීටර් 11.2ක් 
යනුෙවන්. යම් යම් අවස්ථාවල  විද ත් සහ මුදිත මාධ  තුළින් 
එවැනි වාර්තා අපට දකින්නට ලැබුණා.  නමුත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ඇති සුරා බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව                    
ශී ලංකාෙව් ඒක පුද්ගල මත්පැන් පරිෙභෝජනය ලීටර් 2.75ක 
පමාණයක් කියන එකයි නිවැරදි ෙතොරතුර වන්ෙන් කියන 
කාරණයත් ෙම් ෙව්ලාෙව් දී මතක් කරන්නට ඕනෑ, ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි.  ෙමොකද ෙහේතුව, මහින්ද රාජපක්ෂ අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා 2005 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 19 වැනිදා ෙම් රෙට් 
ජනාධිපතිවරයා හැටියට ෙම් රජය භාර ගත්තාට පසුව සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා සංචාරක මණ්ඩලෙය් "ඒ" ෙශේණිෙය් 
සංචාරක නිවාඩු නිෙක්තනයකට හැර එකම මත් පැන් 
බලපතයක්වත් ලබා දීලා නැහැ. සංචාරක මණ්ඩලෙය් "ඒ"  
ෙශේණිෙය් නිවාඩු නිෙක්තනයකට අනිවාර්ෙයන් මත්පැන් 
බලපතයක් ඇතුළත් ෙවනවා.  එම සංචාරක නිවාඩු නිෙක්තනය 
අයත් වන්ෙන් "ඒ" ෙශේණියට නම් ඒ තිෙබන නීති රීති අනුව  එයට 
මත් පැන් බලපතයක් අයිති ෙවනවා. ඒ හැෙරන්නට ෙම් වසර 
ගණනාව ඇතුළත - 2005 සිට 2013 ෙවනකන් - එකම මත් පැන් 
බලපතයක්වත් අෙප් ආණ්ඩුෙවන් ලබා දීලා නැහැ යි කියන එක 
අපි ෙබොෙහොම වගකීමකින් කියනවා, ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි.  

ඉතිහාසෙය් හිටපු කිසිම ජනාධිපතිවරෙයකුට, 
ජනාධිපතිවරියකට අපහාස කරන්න අපි කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
අපි රජයකට අපහාස කරන්න කථා කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපට 
එක කරුණක් කියන්න සිද්ධ වනවා. ඉතිහාසෙය් යම් යම් සංඛ ා 
ෙල්ඛන හා දත්ත ලබා ගැනීෙම්දී පැවැතුණු හැම ආණ්ඩුවක්ම; 
පවතින හැම ආණ්ඩුවක්ම ඒ කාලවලදී තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
මිතයන්ට, ෙද්ශපාලනඥයන්ට ෙනොෙයකුත් ෙවලාවල්වලදී 
ෙමවැනි ෙද්වල් ලබා දීලා තිෙබනවාය කියන එක අපට 
ෙපෙනනවා. ඒක අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව මතක් කරන්න ඕනෑ, 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. ඒක තමයි ඉතිහාසෙය් 
තත්ත්වය. නමුත් මහින්ද චින්තනය තුළින් "මතට තිත" කියන 
වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරිපත් කර අද වන ෙකොට එය ඉතාමත්ම වග 
කීමකින් ඉටු කරලා තිෙබන බව අපට පැහැදිලිවම කියන්න 
පුළුවන්කමක් තිෙබනවා. යහපත් සමාජයක්, ඒ වාෙග්ම 
ගුණගරුක සමාජයක්, ඒ වාෙග්ම අධ ාපනය ලබන දරු පිරිසක් 
ෙම් රටට දායාද කිරීෙම් වගකීම තමයි අද අපට පැවරී තිෙබන්ෙන්.  

699 700 

[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා] 
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පසු ගිය අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරපු අවස්ථාෙව්දී ඒ අය 
වැය ෙල්ඛනය තුළින් ෙගනාපු ෙයෝජනා අනුව ෙම් යම් යම් මුදල් 
පනත් ෙකටුම්පත් සංෙශෝධන සහිතවයි අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ආර්ථික ෙසේවා ගාසත්ු 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ගත්තත්, ඒ වාෙග්ම වරාය සහ 
ගුවන්ෙතොටුපල සංවර්ධන බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
ගත්තත්, අද එදාට වැඩිය ර ෙට් ආර්ථික මර්මස්ථාන ශක්තිමත් වන 
කාල වකවානුවක් බවට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. 

විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලාට අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, ඊෙය් අපි 
මත්තල රාජපක්ෂ ජාත න්තර  ගුවන් ෙතොටුෙපොළ විවෘත කළ බව. 
කටුනායකින් ගුවන් යානයට නැඟලා ඊට පස්ෙසේ මත්තලින් ඒ 
ගුවන් යානෙයන් ෙගොඩ බැහැලා එන්න කියලා විපක්ෂෙය් සිටින 
මන්තීවරුන්ට අපි ආරාධනා කළා. කටු ගස් තිබුණු ඒ සම්පූර්ණ 
පරිසරයට; ඒ පෙද්ශයට හීනයක් ෙවලා තිබුණු; පුංචි දරුෙවෝ 
ෙකොස් ෙකොළ ෙදක, තුනක් එකතු කරලා ෙකෙසල් බඩ කෑල්ලකට 
ගහලා තමන් plane එකක් උඩ යවනවා කියලා කියපු ෙම් පුංචි 
දරුවන්ට සැබෑවටම අහස ්යාතාවක් - plane එකක්- දකින්න අද 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි අනාගතෙය්දී ඒ 
දරුෙවකුට කපිතාන්වරෙයකු වන්න,  ගුවන් ෙසේවා සමාගමක 
රැකියාවක් ලබන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් අද ඇති කරලා තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම ඒ දරුවන්ට ගුවන් යානාවක සියලු කටයුතු ගැන 
හදාරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් අද ඇති කරලා තිෙබනවා. ෙම්වා 
දැකලා සතුටු වන්න. එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමණක් ෙනොෙවයි, 
විපක්ෂය හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලා හැෙමෝම අනාගතෙය් කවදා 
හරි දවසක ආණ්ඩුවක් ගැන හිතනවා නම්, එදාට ඒ ගන්න ආණ්ඩුව 
එක වරායකට සීමා ෙනොවිය යුතුයි. එක ගුවන් ෙතොටුෙපොළකට 
සීමා ෙනොවිය යුතුයි. එක අධිෙව්ගී මාර්ගයකට සීමා ෙනොවිය යුතුයි. 
පරිගණක පාවිච්චි කරන ෙම් රෙට් දරු සම්පත වැඩි විය යුතුයි. ඒ 
වාෙග්ම සමාජෙය් ජංගම දුරකථන, ගෘහස්ථ දුරකථන පාවිච්චි 
කරන සංඛ ාව වැඩි විය යුතුයි. මම හිතන්ෙන් ෙම් තුළින් තමයි 
රටක ආර්ථිකය ශක්තිමත් ෙවමින් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න 
පුළුවන්කමක් ඇති වන්ෙන්.  

මත්තල අෙප් නව ගුවන් ෙතොටුෙපොළ විවෘත කළාට පස්ෙසේ 
අෙප් සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා, දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා 
සිටින හින්දා ෙමොනවා හරි විෙව්චන තිෙයයි කියලා මම 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් හිටියා. මම හිතන්ෙන් තවම ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ ගැන මුකුත් කිව්ෙව් නැහැ. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අදයි කියන්ෙන්. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
අදයි කියන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් 

ෙදපළම කථා කරලා අවසන් වුණාම පිළිතුරු කථාව කරන්නයි 
මම අද බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් හිටිෙය්. නමුත්  ෙව්ලාසනින් මෙග් 
කථාව ආරම්භ කරන්න සිදු වුණු නිසා  එතුමන්ලාට පිළිතුරු 
ෙදන්න මට අවස්ථාවක් නැති  ෙවනවා. නමුත් ෙහට හරි කමක් 
නැහැ, මම ඒ අවශ  පිළිතුරු ටික ෙදනවා කියන කාරණයත්  ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ෙමොකද ෙහේතුව,  ෙම් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරනවා වාෙග්ම, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ශක්තිමත් කරලා 
ෙදන්නත් අපට අවශ  ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙමොකද, අපට විපක්ෂයක් අවශ යි. ෙහොඳ විපක්ෂයක්; 
ශක්තිමත් විපක්ෂයක්; කැඩිච්ච නැති විපක්ෂයක් හදන්න ඕනෑ. ඒ 
නිසා තමයි- [බාධා කිරීම්] නැහැ. නැහැ. ෙම් පැත්ෙත් අවුලක් 

ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් පැත්ෙත් කිසි ෙදයකට අවුලක් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒ ගැන බය ෙවන්න එපා. සමහර ෙවලාවට ෙමෙහේ පුංචි 
පශ්නයක් ඇති වුණත් ඒක උෙද්ට ඇති වුෙණොත්  හවසට ඉවරයි. 
ඔය පැත්ෙත් ඒවා තමයි දිග්ගැසස්ිලා යන්ෙන්. ඔය පැත්ෙත් ඇති 
වන පශ්න ආත්ම ගණනාවක් යනවා. ෙමොකද, ෙහේතුව? නායකයා 
ගහන්ෙන් හීතල ගැහිල්ලක්. [බාධා කිරීම්] නැහැ. නැහැ. කිසි 
පශ්නයක් නැහැ. එෙහම කිසිම පශ්නයක් නැහැ. සාමාන ෙයන් 
ෙනෝනයි මහත්තයයි අතර පශ්න නැති ෙගදරක් තිෙබනවාද? 
එෙහම ෙනොෙවයි. නමුත් ඔය පශ්න ඊට වඩා භයානකයි. 
ෙපෙනනවා ෙන් ඔය ෙදෙපොළටම ගහන ගැහිල්ල. මම 
මාතෘකාෙවන් පිට යනවා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඊෙය් බැසිල් ඇමතිතුමා ආෙව් නැත්ෙත් ෙමොකද? 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena) 
බැසිල් ඇමතිතුමා ඊෙය් ෙකොළඹ-කටුනායක අධිෙව්ගී 

මාර්ගෙය් නිරීක්ෂණ කටයුත්ත සඳහා ගියා. [බාධා කිරීම්] අපි 
එෙහමයි. [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. අපි සාමාන ෙයන් වැඩ 
කරන අය. අපි වැඩ  කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඊළඟට විවෘත 
කරන්න  තිෙබන්ෙන් ඒ මාර්ගය.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ඒවාට කලබල ෙවන්න එපා.  
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
කලබල ෙවන්න එපා. [බාධා කිරීම්] මම ඇහුෙවොත් එෙහම 

ඔය ෙදන්නාට-  [බාධා කිරීම්] 
එතුමා වැඩ කරනවා. ඔය,  පශ්න නිර්මාණය කරන්න කරන 

උත්සාහයක්. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම්කට ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද, සාමාන ෙයන් කථාවක් තිෙබනවා, පශ්නයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබන තැන ඉන්න ෙකනකුට ඕනෑ කරන්ෙන් තවත් 
තැනකත් පශ්නයක් නිර්මාණය කරන්නයි. දැන් ඔය ෙගදර පශ්න 
තිෙබනවා. අෙප් ෙගදර පශ්න නැහැ. ඔය ෙගදර පශ්න තිෙබන 
නිසා අෙප් ෙගදරත් පශ්න ඇති කර ගත්තාම තමයි 
 ඔයෙගොල්ලන්ට කාලකණ්ණි සතුටක් ලබන්න පුළුවන් වන්ෙන්. 
නමුත් ඒ කාලකණ්ණි සතුට ලබන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. අෙප් 
ෙගදර පශ්න නැහැ. අෙප් ෙගදර ෙහොඳයි. ඒෙක් කිසිම අවුලක් 
වන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඇයි, බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා ආෙව් නැත්ෙත්?  
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
බැසිල් ඇමතිතුමා ආෙව් නැත්ෙත් ෙමොකද කියලා අහන්න 

ඉස්සරෙවලා,  ඔබතුමා ඔබතුමාෙග් නායකයාෙගන් අහන්න, 
පල්ෙලහා අයට කපන්ෙන් ඇයි කියලා.  මුලින්ම ඒක අහලා 
ඉන්න. මුලින් ගිහිල්ලා ඔබතුමාෙග්  නායකයාෙගන් ඒක අහලා 
ඉන්න.  

701 702 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
බැසිල් ඇමතිතුමා ආෙව් නැත්ෙත් ඇයි කියලා කියන්න. 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena) 
ඒක මම කියන්නම්. අරක අහලා මට උත්තර දීලා ඉන්න. 

එතෙකොට මම ඔබතුමාට ඒක කියලා ෙදන්නම්. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, ඒ නිසා අෙප් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් අපි 
අෙප් වගකීම සහ යුතුකම ඉටු කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම  ආර්ථික 
ෙසේවා ගාස්තුව සම්බන්ධෙයන් කථා කරන ෙකොට අද ෙම් වන විට 
අෙප් රෙට්  කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ 
තුළ සංචාරක ව ාපාරය ඉතාමත්ම ශක්තිමත් කිරීමට අවශ  කරන 
කමෙව්දයන් සකස් කර ෙගන යනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමා 
ගාල්ල දිස්තික්කය නි ෙයෝජනය කරන ෙකෙනක්. ගාලු පාර 
ආශිතව ඔබතුමාෙග් මැතිවරණ බල පෙද්ශය තුළ  එදා 2009 මැයි 
මාසෙය් 19 වැනිදාට ෙපර සංචාරක ව ාපාරෙය් නියැලුණු 
ජනතාවට සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා ඔබතුමාට දකින්න 
ලැබුණා. අඩු ගණෙන් තමන්ෙග් ව ාපාරික ස්ථානෙය් ලයිට් බිල 
ෙගවා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිබුණා. සංචාරක නිවාඩු 
නිෙක්තන වහලා දැම්මා. සංචාරක නිවාඩු නිෙක්තනවල රැකියා 
කළ අයට කරන්න ෙදයක් නැති වුණා. ඔවුන් ගිහිල්ලා කුලී වැඩ 
කරන්න ලැහැස්ති වුණා. නමුත් අද ෙම් වන විට ලංකාවට 
සංචාරකයන්ෙග් පැමිණීෙම් ඉතා ශීඝ වර්ධනයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. එෙහම නම් සංචාරක 
ව ාපාරය දියුණු කිරීම සඳහා සංචාරක ව ාපාරයට හවුල් ෙවන 
ෙපෞද්ගලික අංශය ශක්තිමත් කිරීම අෙප් යුතුකමක් ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම සංචාරකයන් ලංකාවට පැමිෙණන විට ඔවුන්ෙග් සිත් ඇද 
ගන්නා වූ මනරම් පරිසරයක් ඇති කිරීම අෙප් වගකීමක් බවට 
පරිවර්තනය ෙවනවා. අපි ඒක කළ යුතු යි, ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි. අපි සංචාරක ෙහෝටලයක් හැදුවාට මදි. ඒ 
පෙද්ශෙය් තිෙබන යටිතල පහසුකම් දියුණු කරන්න ඕනෑ. මාර්ග 
පද්ධතිය හදන්න ඕනෑ. ෙවරළ පිරිසිදුව තබන්න ඕනෑ. 
සංචාරකයන් යන එන අෙප් රෙට් සංස්කෘතිය විදහාපාන ස්ථාන 
දියුණු කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම සංචාරක ව ාපාරය පවත්වා ෙගන 
යෑෙම්දී බලපාන බදුවල සංෙශෝධනයක් කරන්න ඕනෑ. ඒ තුළ 
තමයි අපට ෙම් ව ාපාරය ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන්කමක් 
ලැෙබන්ෙන්. එදා  අපි දැක්ක  මඩකලපුව, තිකුණාමල මුහුදු 
තීරයන් -පාසිකුඩා, කල්කුඩා වැනි- නිකම්ම නිකම් මුහුදු 
ෙවරළවල් ෙලසයි තිබුෙණ්.  

සංචාරක ව ාපාරය අද දැඩි ෙලස ඒ පෙද්ශවල ව ාප්ත ෙවලා 
තිෙබනවා. අවි දරා ගත්ත එල්ටීටීඊ සංවිධානයට, ෙව්ළුපිල්ෙල් 
පභාකරන්ට එදා අවුරුදු 13, 14 දවිඩ ජාතික දරුවාෙග් අතට 
ආයුධයක්  ෙදන්න පුළුවන් වුෙණ්  ඔවුන්ට ආර්ථික ශක්තියක් 
තිබුෙණ් නැති නිසයි.  ඒ පැතිවල  සංවර්ධනය දිහා බලපු නැති 
නිසයි. ඒ නිසා ඒ එල්ටීටීඊ සංවිධානයට ශක්තිමත් ෙවන්න ෙල්සි 
වුණා. නමුත් ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, නැවත කවදාකවත් 
එල්ටීටීඊ තස්තවාදයක් ෙම් රට තුළ බිහි ෙවන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ.  ඒ පෙද්ශ සංවර්ධනය ෙවලා, සංචාරක ව ාපාරය දියුණු 
ෙවලා, යටිතල පහසුකම් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. දකුණට, 
බස්නාහිරට වාෙග්ම වයඹට ලැෙබන සංවර්ධනය උතුරට, 
නැ ෙඟනහිරට අරෙගන ගියාම ඒ පෙද්ශවල  තස්තවාදයක් ඉස්මතු 
ෙනොෙවන පරිසරයක් ඇති කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ තත්ත්වය 
ඇති කිරීමයි අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පමුඛ 
අෙප් රජෙය් වගකීම කියන එක අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  ඒ නිසයි ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 
විෙශේෂෙයන්ම සංචාරක ව ාපාරය ෙකෙරහි නැඹුරු වන ව ාපාරික 

පජාව  ශක්තිමත් කිරීමටත් අවශ  කරන වැඩ පිළිෙවළ අපි දියත් 
කරෙගන යන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම විදුලි සංෙද්ශ බදු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, ෙම් රෙට් 
සන්නිෙව්දනය ශක්තිමත් කිරීමයි.  අද ශී ලංකාව තුළ ජංගම 
දුරකථන පාවිච්චි කරන  සංඛ ාව 203,24,070ක පමාණයක්. ඒ 
වාෙග්ම අන්තර්ජාල හා ඊෙම්ල් භාවිතා කරන පමාණය 
9,42,461ක්. ස්ථාවර දුරකථන භාවිතා කරන පිරිස 34,49,391ක් 
ෙවනවා. ෙම් අනුව  අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා හැම ෙකනකු 
අතරම සන්නිෙව්දනය ශක්තිමත් කරන වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක 
කරන්න.  අපට මතකයි ඉතිහාසෙය් යම් යම් අවස්ථාවලදී ගෘහසථ් 
දුරකථන පහසුකම් ලබා ගන්න  ෙද්ශපාලනඥයකුෙග් උදව් ගන්න  
සිද්ධ වුණා.  ඒ අය පස්ෙසේ ගිහින් තමන්ෙග් ඉල්ලුම් පතය පමුඛතා 
ෙල්ඛනයට ඇතුළත් කරන්න සිද්ධ වුණා. මම තැපැල්, විදුලි 
සන්ෙද්ශන සහ උඩරට සංවර්ධන නිෙයෝජ  ඇමතිවරයා හැටියට 
කටයුතු කරන කාලෙය් අෙන්! ජනතාව අපි ළඟට ඇවිල්ලා 
ෙපෝලිෙම් ඉඳලා කියන්ෙන් දුරකථනයක් ලබා ෙදන්න කියලයි. 
"විදුලි සංෙද්ශ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලියාපදිංචි වුණා, අපට 
දුරකථනයක් අරෙගන ෙදන්න" කියලා ඇමතිවරයා, නිෙයෝජ  
ඇමතිවරයා ගාවට ගිහිල්ලා දුරකථන පහසුකම් ඉල්ලන 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිබුණා. අද ඒ තත්ත්වය නැහැ, ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. ෙලෝකෙය් දියුණුවත් සමඟම අපට 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා ඒ තත්ත්වය ෙම් රට තුළ ස්ථාපිත 
කිරීමට. ෙම් හැම ෙදයක් තුළින්ම අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් මහින්ද චින්තනය තුළින් ජනතාවට ලබා 
දුන් ඒ වගකීම  ඉටු කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් අපි  ඇති කර 
තිෙබනවා.  

 ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඊෙය්ත් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා මතක් කළා ණය ගැනීෙම් කාරණය සම්බන්ධව. 
අෙප් ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා අපි ණය  ගන්න එක ගැන ෙම් 
ගරු සභාෙව් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. අපි ණය ගන්නවා. ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව ඊෙය් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, ණය අරෙගන 
රෙට් ජනතාවට කන්න දීලා නැහැ කියලා. ණය අරෙගන කන්න 
දීලා, ඒ ණය බර වැඩි ෙවලා රට ආර්ථික වශෙයන් ගිලා බසින 
තත්ත්වයකට  වැෙටන්න අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි ණය 
අරෙගන තිෙබන්ෙන් ර ෙට් ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් අවශ  
කරන වැඩ පිළිෙවළටයි.  තව දශක ෙදක තුනක් යන ෙකොට රට 
ආර්ථික වශෙයන් ෙගොඩ නඟන වැඩ පිළිෙවළටයි අපි ණය 
අරෙගන තිෙබන්ෙන්. අපි වරායවල් හදනවා;  ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළවල් හදනවා; අධිෙව්ගී මාර්ග හදනවා; විදුලි බලාගාර 
හදනවා; සංචාරක ව ාපාරය දියුණු කරනවා.  

ධීවර ව ාපාරය ශක්තිමත් කරනවා. හැම ගමකම ඉන්න 
මිනිසුන් ස්වයං රැකියාලාභීන් හැටියට නඟා සිටුවන්න අවශ  වැඩ 
පිළිෙවළ ශක්තිමත් කරමින් අප ෙම් ගමන යනවා. අන්න ඒ 
වගකීම ගැනයි අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. අප ඒ වගකීෙමන් පිට ගිහින් 
ඉතිහාසෙය් ෙවනත් ආණ්ඩු වාෙග් ඒ ලියා දීපු ලියවිල්ල අමතක 
කර වැඩ කර නැහැ. "මහින්ද චින්තන", "මහින්ද චින්තන ඉදිරි 
දැක්ම" කියන වැඩ පිළිෙවළවල් තුළින් අප අෙප් සංවර්ධන 
කියාදාමය ඉදිරියට ෙගන යනවා.  

මට තව විනාඩියක් ෙදන්න ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පමුඛ අෙප් ආණ්ඩුෙවන් ඒ වගකීම 
හරියාකාරව ඉ ටු ෙවයි කියලා ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ජනතාව අෙපන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන, ඔවුන් අෙපන් ඉල්ලන, ඒ 
අවශ තා ඉටු කරන්න අප බැඳී සිටිනවා.  

අවසාන වශෙයන් මම ෙම් කාරණයත් මතක් කරන්න ඕනෑ. 
අද උෙද් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා එතෙනෝල් ස්පීතු 
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කන්ෙට්නර් ෙදකක් පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරපු පශ්නය 
සම්බන්ධෙයන් අප එෙවෙල්ම කියාත්මක වුණා. විෙශේෂෙයන්ම 
වරාය විෂයය භාර අමාත වරයා හැටියට ෙමය දැනගත් විගසම 
සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට, ඒ වාෙග්ම ෙර්ගු අධ ක්ෂවරයාට මම 
ෙපෞද්ගලිකව දුරකථනෙයන්  දැනුම් දුන්නා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
අවශ  කරන කටයුතු ෙසොයා බලන්න කියලා. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, අප සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඉතාම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඔවුන් ඇවිල්ලා ඒ පැමිණිල්ල 
සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා, අවශ  කටයුතු කරලා ඒ අත් 
අඩංගුවට ගැනීම් කළා.  කවුරු ෙහෝ ෙකෙනක් ෙම් වැරැදිවලට 
සම්බන්ධ ෙවනවා නම්, ඒ වැරැද්ද කෙළේ කුමන පුද්ගලෙයක් 
වුණත්, තරාතිරම ෙනොබලා ඒ අවශ  ෙද්වල් කරන්න, ඔවුන් රෙට් 
නීතිය ඉදිරියට ෙගන යන්න අප කැප ෙවනවාය කියන කාරණය 
මම මතක් කරනවා. ෙම් සියලු පනත් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් වන්ෙන් 
රෙට් ජනතාව ෙග් අවශ තාවලට සහ ජනතාවෙග් යුතුකම්, වගකීම් 
ඉ ටු කරන්නයි.  ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට කාලය ලබා 
දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2013 

මාර්තු මස 19 වන අඟහරුවාදා, එනම් අද දින පස්වරු 3.30ට ගරු 
කථානායකතුමාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් 
ඊට පැමිණ සහභාගී වන ෙලස ගරු සභික මන්තීන් සියලු ෙදනාට 
ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.  

සභාෙව් වැඩ කටයුතු පස් වරු 1.00 වන ෙතක් අත්හිටවනු 
ලබනවා. 
 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලදින්, අ.භා. 
1.00ට නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා ( ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර්  
මහතා) ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு ேகசு சந்திரகுமார் ] தைலைம வகித்தார்கள்.   

Sitting accordingly suspended till 1.00  p.m. and then resumed,  
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 
MURUGESU CHANDRAKUMAR] in the Chair. 

 
[1.00 p.m.] 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Deputy Chairman of Committees, I am more 
than surprised to find that the Members of the Opposition 
are evading these Bills which are before the House. Many 
Opposition Members were listed to speak before me but 
none of them were present here. I do understand their 
attitude because they do not want the Government to 
attain progress economically, socially or otherwise.  

Sir, it is only yesterday that we had the miracle, I 
should say, of a new international airport being opened in 
the City of Mattala, in the Hambantota District, our Hon. 
Speaker’s Electorate. Now, that is a remarkable feature 
because the “Mahinda Chintana - Vision for the Future”  

''අලුත් ශී ලංකාවක් - සුබ අනාගතයක්''  very clearly refers to 
this.     

මහින්ද චින්තනෙය් හුඟක් ෙද්වල් ගැන සඳහන් ෙවලා 
තිෙබනවා. රෙට් ආර්ථිකය  නංවාලීම, සදාචාරය ආරක්ෂා කිරීම, 
සියලුම  ජාතීන්ෙග් සහ ආගම්වල  සංහිඳියාව, පගතිය ෙවනුෙවන් 
කටයුතු කිරීම ගැන එහි සඳහන් වනවා. ළමා පරපුෙර් කීඩා 
ෙකෞශල ය  නංවාලීම පිණිස රට  පුරාම ජාත න්තර කීඩාංගන 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. එපමණක්   ෙනොව ඒවාට  සියලු අයුරින් 
උදවු වනවා. පවාහන කටයුතු  දියුණු  කර  තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ 
නිෙයෝජනය කරන උතුරු පෙද්ශෙය්  ෙකොටින් විසින් විනාශ කළ  
දුම්රිය  මාර්ග යථා තත්ත්වයට පත්  කර තිෙබනවා. සිල්පර 
ෙකොටන්  ගලවාෙගන ගිහින්  බංකර් හදාෙගන අවුරුදු 30ක්  පුරා 
ෙම් රෙට්  ස්ෛවරීත්වය, එක්සත්භාවය නැති කරලා රට ෙදකඩ 
කරන්නට  ෙවර  දැරූ ඒ කෲර, මෘග කකුල් ෙදෙක් ෙකො ටින් කළ 
විනාශෙයන් ෙම් රට මුදා ෙගන තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ   කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම  අද ෙමම  
රජය අප රෙට් මහා මාර්ග පද්ධතිය දියුණු කර තිෙබනවා. ගරු 
නිෙයෝජ   කාරක සභාපතිතුමනි,  අද ඔබතුමා A-9 පාෙර් යන විට  
නිකම් ස්වර්ගයට යනවාෙදෝ කියා හිෙතනවා ෙන්ද?  ෙරෝමය 
තමයි  පාරවල් සෑදීම -මාර්ග පද්ධති ඉදි කිරීම- සම්බන්ධෙයන් 
ඉතිහාසෙය් පසිද්ධ ෙවලා තිබුෙණ්. ෙරෝම ඉතිහාසෙය් උච්ඡතම 
දියුණුව පරදවා අද අෙප් පුංචි ලංකාව හාස්කමක්  කර තිෙබනවාය 
කියන එක අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින්  ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන් 
රටටත්, ෙලෝකයටත් ෙහළි කරනවා.  ෙකොටින්  විනාශ  කෙළේ 
කාෙග් ෙද්ෙපොළද? කාෙග් සම්පත්ද? කාෙග් දරුවන්ද?   
විෙශේෂෙයන්ම උතුෙර් දවිඩ ජනතාවට ෙකෝච්චිවල යන්න 
පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ.  දැන් ඒ පෙද්ශෙය් ෙකෝච්චි පාර හදා 
ෙගන යන බව අපි දැක්කා.  ඒ වාෙග්ම තිකුණාමලය, මඩකළපුව 
ආදී පෙද්ශවලට යන්න එදා ෙහොඳ පාරවල් තිබුෙණ් නැහැ.  එදා 
ෙකොළඹ සිට ගාල්ලට  යන්නට පැය ෙදකක් තුනක් ගත වුණත්  අද 
ඒ ගමන  යන්නට  expressway එකක්  තිෙබනවා. අද ෙකොට්ටාව  
පෙද්ශෙයන් යනෙකොට  මැෙල්සියාෙව්  ගමන් කරනවා   වාෙගයි 
අපට හැ  ෙඟන්ෙන්; ජර්මනිෙය් ගමන් කරනවා  වාෙගයි අපට 
හැ ෙඟන්ෙන්. උඩිනුත්, යටිනුත් පාරවල්. සුරපුරක් වාෙග් හරිම 
ලස්සණයි. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අද මහාමාර්ග  
පද්ධතිය  තුළින් ආශ්චර්යවත්  ලංකාවක් උදා කර දී තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම තමයි ෙපොතුවිල් සිට ෙකොළඹට එන මාර්ගයත්. අද 
මනම්පිටිය පාලම ෙකොච්චර ලස්සණට හදා තිෙබනවාද කියා 
බලන්න. ඉස්සර ෙකෝච්චියයි, රථවාහනයි ගමන් පතයක යන්ෙන්.  
ඒ වාෙග්ම තමයි වාලච්ෙච්ෙනයි-ඕට්ටමාවඩි   නමැති ස්ථානෙයන් 
ෙකෝචිචිය එනෙකොට ෙග්ට්ටුව වහනවා.  එතෙකොට  අනික් පාෙර් 
යන වාහන නවත්වා ෙගන ඉන්න ඕනෑ. සමහර ෙවලාවට පැය 
කාලක්, භාගයක්  පමණ වාහන නවත්වා ෙගන ඉන්නට සිද්ධ 
ෙවනවා. ෙග්ට්ටුව වැහුෙව් නැත්නම්  සුෙන් සුන්.   

අෙප් හිටපු ඇමති එම්.එස්.එස්. අමීර් අලි මැතිතුමාෙග් මැදිහත් 
වීෙමන්  ෙමොන තරම් ආශ්චර්යවත්, ලස්සණ පාලමක් එහි හදා 
තිෙබනවාද?   අපි ඒ ගැන  එතුමාට ස්තුතිවන්ත  ෙවන්න  ඕනෑ.  
ස්පාඤ්ඤ ෙද්ශයට ගිහින්  එතුමා ආධාර ලබා ගැනීෙම් මාර්ගය 
උදා කර දීෙමන් පසු  රජය  ෙවනුෙවන් ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ 
ඇමතිතුමා විසින්  ඒ කටයුතු සියල්ල දැන් නිම කර තිෙබනවා.  
මනම්පිටිය පාලම විවෘත කෙළේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමායි.   

මත්තල ගැන කියන්නට  වුවමනා කරන්ෙන්ත් නැහැ. අද                 
ශී ලංකාෙව් අහස ලස්සණයි.  ජනාධිපතිතුමා  කියා සිටියා:  "ගුවන් 
යානා  අහෙසේ පියාසර කරන  දැකුම්කළු දර්ශනය බලා  අෙප් දූ 
දරුවන්ට සන්ෙතෝෂ  වන්නට පුළුවන්"!  මහින්ද චින්තනෙය්  
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ෙම්වා සඳහන් කර  තිෙබන හැටි බලන්න. අද ෙම් ගැලරිෙය් පාසල් 
ළමයින් විශාල සංඛ ාවක් ඉන්නවා. මහින්ද චින්තනය හැම  
පාසලකම හැම ළමෙයක්ම කියවන්න ඕනෑ; කට පාඩම්  කරන්න 
ඕනෑ. ආශ්චර්යවත් ශී ලංකාවක් නිර්මාණය කරන, ඔබ හැමෙග් 
අනාගතය  තිරසාර කිරීෙම්  මහාර්ඝ වැඩ පිළිෙවළක් මහින්ද 
චින්තනය තුළින්  ෙමොනවට රටට ෙහළි කර තිෙබනවාද?  

මහින්ත චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් 13 වන පිටුෙව් මත්තල                       
ශී ලංකාෙව් ෙදවන ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ගැන  සඳහන් 
කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මහින්ද රාජපක්ෂ වරාය හැදුවා. වරාය 
හදන විට ගලක් ගැන කිව්වා. දැන් ඒ ගල ෙගනිහින්  තියා 
තිෙබනවා සිරිෙකොෙත්.  විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළු සිරිෙකොෙත් 
අය සියලු ෙදනාම ෙම් සභාෙව් හැම තිස්ෙසේම කථා කරන්ෙන් 
ගලක් ගැන; නැවක් ගැන ෙනොෙවයි. ඒ අයට වුවමනා කරන්ෙන් 
ගල්. සිරිෙකොතට එක ගලක් මදි නම් අපි ලැහැස්තියි ගල් සියයක් 
වුණත්, දහසක් වුණත් යවන්න. ෙමතැන ඉන්න අෙප් ගරු ඉන්දික 
බණ්ඩාරනායක නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාත් ඒක අනුමත කරනවා. 
මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් 27 ෙවනි පිටුෙව් සඳහන්  වනවා, 
වරායක් ෙමන්ම අලුතින් ගුවන් ෙතොටුෙපොළක්ද ලංකාෙව් ඉදි 
වන්ෙන් යටත් විජිත අවධිෙයන් පසුවයි කියා.  

ෙලෝකෙය් හැම තැනම ෙම් වාෙග් ගුවන් තල පිහිටන්ෙන් 
නැහැ. ඇෙමරිකාෙව් ෙජෝන් එෆ්.ෙකනඩි ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පංශෙය් ඩිෙගෝල් ජනාධිපතිවරයාෙග් නමින් 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් තිෙබනවා. ෙජෝර්දානෙය් කිං හුෙසයින් සහ 
සවුදි අරාබියාෙව් කිං ෆහඩ් කියලා ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් හැදුණා. 
ඒ වාෙග්ම තමයි චාන්ගි ගුවන් ෙතොටුෙපොළ. සිංගප්පූරුෙව් තිෙබන 
ඉතාමත්ම ලස්සණ පෙද්ශයක චාන්ගි තමයි එම ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ පිහිටා තිෙබන්ෙන්. දියුණු වන ඕනෑම රටකට 
international airports ෙදකක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ෙමපමණ කල් 
තිබුෙණ් කටුනායක ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ පමණයි. දැන් 
ඒක ඉතාමත් ලස්සණට හදලා තිෙබනවා. අෙප් පණාමය එහි 
සභාපති පසන්න විකමසූරිය මැතිතුමාට පිරිනමන්නට කැමැතියි.  
ෙම් අතින් එතුමා අගනා ෙසේවයක් කරනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි අෙප් 
කමල් රත්වත්ෙත් මහත්මයා ලබා ෙදන දායකත්වය.  ඒ වාෙග් 
ෙසසු නිලධාරි මහත්වරු  අය ඉතාමත්ම ෙහොඳින් දක්ෂකමින් වැඩ 
කරනවා. ළැදියාවකින්, මහන්සි  ෙවලා වැඩ කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් සඳහන් ෙවනවා, කිෙලෝ මීටර්  04ක 
දිගින් යුතු ගුවන් පථයක් සහිත මත්තල ගුවන් ෙතොට ලංකාෙව් 
ෙදවන ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළයි කියා. එදා  මහින්ද 
චින්තනෙයන් ඒ බව කිව්ෙව් - election manifesto - එකටයි. අද 
එය ඉෂ්ට ෙවලා අවසානයි.  

"දකුෙණ් සංචාරක කර්මාන්තෙය් පවර්ධනයට ෙමන්ම 
ආෙයෝජන සහ සංවර්ධන කලාපවල වර්ධනයටත් ෙමමගින් කදිම 
අවස්ථාවක් උදා වනු ඇති බව මම විශ්වාස කරමි" යනුෙවන් ෙම් 
ෙපොෙත් ලියා තිෙබනවා. අද ඇහැට ෙපනිලා ෙහොඳට බලලා 
සන්ෙතෝෂ විය හැකි දර්ශනීය ගුවන් ෙතොටුෙපොළ දැන් ලංකාෙව් 
දකුණු ෙකළවෙර් -මාගම් පුරෙය්-  මත්තල පෙද්ශෙය් හදලා 
අවසානයි. ෙලෝකය දැන් ෙමය සඳහන් කරන්ෙන් “City of 
Mattala” කියලා. Air Arabia ඉස්ෙසල්ලාම ආවා. ලංකාවාසී 
සියලු ජනතාවට සන්ෙතෝෂ විය හැකි තවත් කාරණයක් කියන්නට 
ඕනෑ. 

The person who piloted the Air Arabia plane was a Sri 
Lankan. So, you can see to what extent  Sri Lanka has 
advanced even in piloting planes. The Sri Lankan pilots 
and crew can man any flight anywhere in the world. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අද "ෙඩ්ලි නිව්ස්" පත්තරයට කියලා 
ෙමෙසේ තිෙබනවා. "Daily News" of Tuesday, March 19, 2013 

states, “Let our children fly above us”.   පත්තරෙය් ඒ පිළිබඳව 
පිංතූරයක් දාලා තිෙබනවා. It also states, “China’s special 
representative at MRIA…” අපි බණ්ඩාරනායක ජාත න්තර 
ගුවන් ෙතොටුපළට BIA කියනවා වාෙග් ෙලෝකය ෙම් ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ MRIA වශෙයනුයි හඳුන්වන්ෙන්.  

It further states under the caption “The pride of 
Ruhuna and gateway to prosperity”, I quote: 

“Opening the gateway to the country’s prosperity and adding a 
golden chapter to Sri Lanka’s aviation history, President Mahinda 
Rajapaksa yesterday opened the Mattala Rajapaksa International 
Airport (MRIA). MRIA, the second international airport of the 
country was commissioned amidst pomp and pageantry in the 
historic city of Hambantota.” 

අපි සියලු ෙදනාම ගියා.   රට වැසියන් වශෙයන් ජනතාවටත් 
අපි ආරාධනා කළා. රෙට් ජනතාව දියුණුව කරා යෑම අභිපාය කර 
ෙගන තිෙබනවා. ඒ අයට ඒ පිළිබඳ ආශාවක් තිෙබනවා. ඒ අය 
විසින් ෙතෝරා පත් කර ගත්ත විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට ෙම් 
වාෙග් දියුණුවක්- 

They do not want to see development of the country 
in that fashion. Today's "Daily News" also reports under 
the caption “China’s special representative at MRIA 
launch, Mattala symbol of close Sino-Lanka friendship”, 
I quote: 
 

“Addressing the inauguration of the country’s second international 
airport, Mattala Rajapaksa International Airport (MRIA), Chinese 
Political Consultative Conference Vice President Luo Fuhe said 
China always respects the sovereignty and social and economic 
well-being of other nations. He said China encourages its 
entrepreneurs...”  

උෙද් පාන්දර ඒ ගුවන් ෙතොටුපළ විවෘත කරන අවස්ථාෙව්දී 
මට යම් ෙදයක් මතක් වුණා. ෙම් අලුත් අවුරුද්ද උදා වන 
අවස්ථාෙව් ජනාධිපතිතුමාෙග් පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු ෙල්කම් 
කුමාරසිරි ෙහට්ටිෙග් මැතිතුමා අපට සුබ පැතුමක් එවා  තිබුණා.  ඒ 
ගුවන් ෙතොටුපළත් සමඟ සංසන්දනය කරන විට ෙමය ෙමොන 
තරම් කාෙලෝචිතදැයි කියවලා බලන්න. උෙද් පාන්දර අප  
චමත්කාරජනක පරිසරය ෙදස බලනවා. ෙමන්න බලන්න 
කුමාරසිරි ෙහට්ටිෙග් මැතිතුමා හිමිදිරිය ගැන වර්ණනා කළ හැටි.  

 
"දුක් තැවුල් සංකා අතැර 
සිත් සතන්  ෙසොම්නසින් ඉපිෙලන..... 
සත් සියක් සියපත් පුබුදුවන 
නැවුම් හිමිදිරිය මව්බිමට සපැමිණ !" 

 ෙමොන තරම් ලස්සනද ඒ දර්ශනය? එදා උෙද් පාන්දර ෙමන්න 
ෙම් ආකර්ෂණීය දර්ශනය තමයි අප මත්තලදී දුටුෙව්. ආශ්චර්යවත් 
ලංකාවක් පිබිදීෙම් මාර්ගය ඒ තුළින් අප දැක්ෙක්. The English 
translation of that verse states, I quote: 

  
“The dawn, 
That drives woes and grief away 
embraces Mother Lanka 
and fills minds with immense pleasure  
injecting life to countless lotus to bloom.” 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම එය ෙදමළ 
භාෂාෙවනුත් කියන්න ඕනෑ ෙන්.     
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" யரங்கைள ம் ஏக்கங்கைள ம் ைகவிட்   
மனங்கள் மகிழ்ச்சியால் ெபாங்கி வழி ம் 
பல  தாமைரகைள மலரச் ெசய்விக்கும்  

த்தம் திய அதிகாைல தாயகத்திற்குப் லர்ந்தேத!"  

இவ்வா  குமாரசிறி ெஹட் ேக அவர்கள் வர்ணித் 
ள்ளார்.  

இந்த நாட் ேல ஒ  பாாிய அபிவி த்தி - ெபா ளாதாரப் 
ரட்சி ஏற்பட் க்ெகாண் க்கின்ற . இந்த ேநரத்தில்தான் 

நான் ஒன்ைறச் ெசால்ல ேவண் ம். அதாவ  எங்க ைடய 
மக்கள் இப்ெபா  ெசளபாக்கியமான ஒ  நிைலைமக்கு 
வந்தி க்கின்றார்கள். இன்  ெகா ம்பி ள்ள தமிழர்க ம் 

ஸ் ம்க ம் சிங்களவர்க டன் சமாதானமாக வாழ்கின் 
றார்கள்; தங்க க்குத் ேதைவயான ெதாழில்கைளச் ெசய்கின் 
றார்கள்; வாணிபத்தில் ஈ ப கின்றார்கள்; விழாக்கைள 
நடத் கின்றார்கள். அேதேநரம் ேகாயில்கள், பாடசாைலகள் 
ேபான்ற எல்லா இடங்களி ம் விழாக்கள் நைடெப கின்றன. 
ஆனால், ெதன்னிந்தியாவிேல இ க்கின்றவர்கள் என்ன 
ெசய்கின்றார்கள்? மாணவர்கைளத் ண் வி கின்றார்கள்! 
இவ்வா  இந்த மாணவர்க க்கு நஞ்சூட்ட ேவண்டாம் என்  
கைலஞராக இ ந்தா ம் சாி, கைலச்ெசல்வியாக இ ந்தா ம் 
சாி  நான் தமிழ்நாட் த் தைலவர்களிடம் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். உங்க ைடய அரசியல் ேபாராட்டத் க் 
காக, அந்தத் தமிழ் மக்க ைடய வாக்குகைளப் ெப வதற்காக 
நீங்கள் அங்ேக பச்சிளம் பாலகர்கைள வழிதவறச் 
ெசய்யாதீர்கள்! என்  நான் ேகட்கின்ேறன். இ தியில் அதன் 
பலாபலன்கைள அ பவிக்க ேவண்  வ ம் என்பைத ம் 
நான் இங்கு கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

බලන්න, දැන් ඉන්දියාෙවන් බුද්ධිමත් අය එනවා; 
අධ ාපනඥෙයෝ එනවා. ෙමෙහේ "ෙව්ල් විලා" එකට සහ "කම්බන් 
විලා" එකට ඒ ෙගොල්ෙලෝ සහභාගි ෙවනවා. ඒ අයට කිසිම 
හානියක් සිද්ධ ෙවනවාද? ඒ කිසිම ෙකනකු ෙවත ගල් 
කැටයක්වත් වීසි කරලා තිෙබනවාද? අද ෙමන්න ෙම් විධියට 
"සුඩර් ඔළි"  එෙක් දානවා. සමහර විට "සුඩර් ඔළි" ෙම් රට ගිනි 
තබන්නට ෙවර වෑයම් දරනවා ෙවන්න පුළුවන්.   

அதாவ  இன்  அவர்கள் இந்த நாட்ைட எாிக்கப் 
பார்க்கின்றார்கள்! ஆனால், அவர்க ம் இந்த நாட் ல் 
வாழ்கின்றவர்கள்! அந்தப் பத்திாிைகயின் உாிைமயாளர் 
சரவணபவன் ஐயா அவர்களிடம் நான் அன் ம் இ  குறித் ச் 
ெசால் ள்ேளன். ஒ ைற ஓர் அபாயத்தி ந்  
அவைர ம் 'சுடர் ஒளி' பத்திாிைகைய ம் காப்பாற்றியவன் 
நான் என்ற ைறயில் அவர்க க்கு ஞானம் பிறப்பதற்காக 
சேகாதர மனப்பான்ைம டன் நல்ல த்திமதிகைளச் 
ெசால்கின்ேறன்.  

இன்  இந்த நாட்ைடப் பிாிப்பதற்காக சம்பந்தன் ஐயா 
அவர்க ம் சுேரஷ் பிேரமச்சந்திரன் அவர்க ம் மாைவ 
ேசனாதிராஜா அவர்க ம் ெஜனீவா க்குச் ெசன்றி க்கின் 
றார்கள். அ  எப்ப யாவ  நடக்கும் என்  அவர்கள் 
ெசால்கின்றார்கள். "ெஜனீவா குறித்த இந்திய அறிக்ைக ஈழத் 
தமிழர்க க்குச் ெசய் ம் பச்ைசத் ேராகம்" என்  அங்ேக 
ைவேகா ெசால்கின்றார். ஏன் இப்ப ச் ெசய்ய ேவண் ம்? 
இந்த நாட் ல் அன்  ேபாராட்டம் நடந்த  தமிழ் மக்க க்கு 
எதிராகவல்ல. ஆ தம் தாங்கிய பயங்கரவாதிக க்கு 
எதிராகத்தான் அந்தப் ேபாராட்டம் நைடெபற்ற . தமிழர் 
க க்கு எதிராக நைடெபற்ற மனித உாிைம மீறல்கள் பற்றி 
அங்ேக அவர்கள் கைதக்கின்றார்கள்.  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, அன்  
காத்தான்கு யில் ெதா ைகயில் ஈ பட் க்ெகாண் ந்தவர் 

கைள ம் ஏறா ாில் சி பிள்ைளகைள ம் வி தைலப் கள் 
ெகான்ற விதம் பற்றிக் ேக ங்கள்! அந்த ேநரத்திேல நாங்கள் 
அங்கு ஓேடா ச் ெசன்ேறாம். ெசய்யத் அ ஸாஹிர் 
ெமளலான, எம்.பீ. அவர்க ம் எம் டன் இ ந்தார். ஏறா 

ாிேல அந்த மக்கள் அ தவண்ணம் இ ந்தார்கள். 
அப்ெபா  அங்கு ஒ  தாட்  பன்ெபட் ெயான்ைறத் 

க்கிக்ெகாண்  எங்களிடம் ஓேடா  வந்தார். அந்த ஊர் 
மக்கள் நாம் அங்கு ெசன்றால் காைலயிேல பால் அப்பம் 
த வார்கள். அைதத்தான் அவர் அங்கு ெகாண்  வ கின்றார் 
என்  நாங்கள் நிைனத்ேதாம். ஆனால், அந்தப் பாவிகளினால் 
வயி  கிழிக்கப்பட் க் குடல் ெவளிேயறிய நிைலயில் ஒ  
பச்ைசப் பாலகன் அந்தப் பன்ெபட் யி ள் காணப்பட்டான். 
அதைனப் பார்த்த எனக்கு ஒ  மாத காலம் சாப்பிடக்கூட 

யாமல் ேபான . இைதப் பற்றி எல்லாம் ஏன் 
ெஜனீவாவில் ேபசக்கூடா ? அரந்தலாைவயிேல 34 
பிக்குகைளக் ெகான்றார்கள்! அந்தப் பிக்குகள் மனிதர்கள் 
இல்ைலயா? அவர்க க்காக ம் நாங்கள் குரல் ெகா க்க 
ேவண் ம். எங்ேக மனிதாபிமானம் ெசன்ற ? இன்  
பிரபாகர ைடய மகன் ெகால்லப்பட்டைதப் பற்றிக் 
கூ கின்றார்கள்! ஆனால், ஏறா ாிேல, காத்தான்கு யிேல, 
அழிஞ்சிப்ெபாத்தாைனயிேல, பள்ளித்திட ேல மற் ம் 
ஏைனய இடங்களிேல அந்தத் தாய்மார் இன்ன ம் 
அ கின்றார்கள்! அ மாத்திரமல்ல, அண்ைமயில் இடம்ெபற்ற 
ஒ  ெதாைலக்காட்சிச் ெசவ்வியிேல கேளா  இ ந்த ஒ  
ெபண்மணி ெசால்கின்றார், "என் ைடய கணவைன அவர்கள் 
பி த் ச் ெசன் விட்டார்கள்" என் .   தம  இரா வத்திேல 
ேசர்ப் பதற்காகப் பத்  வய க்குக் கீழ்ப்பட்ட 
பிள்ைளகைள ம் அவர்கள் பி த் ச் ெசன்றி க்கின்றார்கள். 
சம்பந்தன் ஐயா அவர்கள் ெஜனீவாவிேல ஏன்  இைத ம் 
ெசால்ல யா ? என்  நான் இந்தச் சைபயிேல ேகட்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  யாழ்ப்பாணத்தி ந்  ரத்தப்பட்ட ஸ் ம் 
களின் காணிப் பிரச்சிைன மற் ம் எல்ைலப் பிரச்சிைன பற்றி 
எல்லாம் பிரஸ்தாபிக்கப்ப கின்ற . இன்  அவர்க க்குாிய 
காணிகைள சம்பந்தன் ஐயா அவர்கள் ஏன் அளந்  
ெகா க்கக்கூடா ? என்  நீதியாக நடக்கின்ற என் அன் க் 
குாிய நண்பர் ெகளரவ ெசல்வராசா அவர்களிடம் 
ேகட்கின்ேறன். இ பற்றிக் கைலச்ெசல்விேயா, கைலஞேரா 
ஏன் ேகட்கக்கூடா ? ஸ் ம்கள் என்ற ைறயிேல 
யாழ்ப்பாணத்தி ந்  அவர்கைளத் ரத்திய த்தார்கள். 
அவர்க ம் மனிதர்கள்தாேன!   

லங்கா ஸ் ம் காங்கிர ன் ஸ்தாபகத் தைலவர் 
எம்.எச்.எம். அஷ்ரஃப் அவர்களின் அரசிய ல் எனக்கு உடன் 
பா  கிைடயா . அ குறித்  அன்  எந்த நா ம் 
இச்சைபயில் தர்க்கம் ாிந்தி க்கிேறன். ஆளால் பின்னர் 
அவர் மிக ம் ண்ணிய த்தி டன் ராஜதந்திர ாீதியிேல 
சிந்தித் ச் ெசயற்பட்டார். அதற்காக அவ ைடய ெபயர் 
வரலாற்றிேல பதியப்ப ம்.  அதாவ , அன்  சேகாதரர் 
எம்.எச்.எம். அஷ்ரஃப் அவர்கைள, "வடக்ைக ம் கிழக்ைக ம் 
ேசர்த்  ஈழத்ைத அைமப்ேபாம், எங்கேளா  வந்  
ேச ங்கள்!" என்  பிரபாகரன் அைழத்தேபா  அவர் அதற்கு 

யா  என்  ெசால் விட்டார். "நான் உங்கேளா  ேசர 
யா ; இந்த நாட் ன் ஏைனய பகுதிகளிேல - சிங்களப் 

பகுதிகளிேல - ஸ் ம்கள் வாழ்கின்றார்கள்; அவர்க க்கு 
எந்தவிதமான ஆபத் ம் வந் விடக்கூடா . அதனால், 
நாங்கள் நாட்  மக்கேளா ம் ேசர்ந்தி க்க ேவண் ம்" 
என்  அவர் ெசான்னார். இ தான் இராஜதந்திர அரசியல்!  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Azwer, please wind up now. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, there is a lot of time and only another two or three 

speakers. So, give me another five minutes. 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
I can give you only two more minutes.  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I will take five more minutes. - [ Interruption.] 

Those Members have taken an Oath not to help, directly 
or indirectly, create a separate State. But, what they are 
doing in Geneva is, violating our Constitution. It is 
against the Oath they have taken. They want a separate 
State. That is a violation of the Oath they, including the 
Hon. Sampanthan, have taken in this House. Therefore, 
Sir, they have to be tried in a court when they come back. 
They are acting against the Constitution of Sri Lanka and 
are being unpatriotic at the highest level.  It is sedition. 

இப்ப ப் பார்க்கும்ெபா , அவர்க க்கு எதிராகத்தான் 
நாங்கள் விசாரைண ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். நான் ஒன்ைறக் 
ேகட்கின்ேறன். சம்பந்தன் ஐயா அவர்கள் இங்கில்ைல; அவர் 
வந்தால் பதில் ெசால்லட் ம்! இந்தியாவிேல, தமிழ்நாட் ல் 
ெவளிவ ம் தமிழ்ப் பத்திாிைககளில் இதைன எ தட் ம்! 
அங்ேக நடக்கின்றைவகைள ஏன் ெஜனீவாவில் நீங்கள் 
ெசால்லக்கூடா ? நாட்ைடப் பிாிப்பதற்கு ெவளிநாட் க்குச் 
ெசன்  பிரசாரம் ெசய்கின்ற ஒ வைர அந்த நாட் க்குள் 
மீண் ம் வ வதற்கு அந்த அரசாங்கம் இடமளிக்குமா? 
இந்தியா அல்ல  தமிழ்நாட்  அரசாங்கம் அதற்கு உடன் 
ப மா? காவிாி நீர்ப் பிரச்சிைனைய எ த் க் ெகாள் ங்கள்! 
தமிழ்நாட்  மக்கள் நீாி்ல்லாமல் வா கின்றார்கள். 
அைதப்பற்றி அவர்கள் ேபசட் ம்! அவர்க க்கு ஈழத் தமிழர் 
கைளப் பற்றி என்ன ெதாி ம்? இங்ேக தமிழர்கள் நல்ல 

ைறயிேல வாழ்கின்றார்கள். ேவல்விழா, கும்பாபிேஷகவிழா, 
கம்பன் விழா மற் ம் ெகா ம்  தமிழ்ச் சங்கத்திேல த்தக 
ெவளியீட்  விழாக்கள் என்  எத்தைனேயா விழாக்கள் இங்கு 
வ டாவ டம் நைடெப கின்றன. இதைன நான் அன் ம் 
ெசான்ேனன்.  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள! 
நாங்கள் இங்ேக மிக ம் அழகாக, ஒற் ைமயாக வாழ்கின் 
ேறாம். ஆனால், சிலர் சில அசம்பாவிதங்கைளச் ெசய்  
வி கின்றார்கள். இங்ேக பா ங்கள்! ேநற்  ன்தினம் - மார்ச் 
17ஆம் திகதி - ெவளியான 'சுடர் ஒளி' பத்திாிைகயிேல 
இவ்வா  ஒ  ெசய்தி பிரசுரமாகியி க்கிற :  
 

“ ெபளத்த பிக்கு மீ  தஞ்ைசயில் தாக்குதல் - தஞ்சா ர் ெபாிய 
ேகாவி க்கு ெசன்ற இலங்ைகையச் ேசர்ந்த ெபளத்த பிக்கு 
ஒ வர் மீ  ேநற்  தாக்குதல் நடத்தப்பட் ள்ள . வட 
மாநிலங்கைளச் ேசர்ந்த ெதால் யல் ஆய்  மாணவர்கள் 18 

ேபர் தஞ்சா ர் ெபாிய ேகாவி க்கு ஆய் க்காகச் ெசன் ள் 
ளனர். இவர்க ள் இலங்ைகையச் ேசர்ந்த ெபளத்த பிக்கு 
ஒ வ ம் இ ந் ள்ளார் எனத் ெதாிய வந்தைதய த்  இந்தத் 
தாக்குதல் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள . நாம் தமிழர் கட்சி, தமிழ் 
ேதசப் ெபா டைமக் கட்சி, ம.தி. .கவினர் உள்ளிட்ட தமிழ் 
அைமப்பினர் ஆகிேயார் இந்தத் தாக்குதைல நடத்தி ள்ளனர். 
சம்பவத்தில் 12 ேபர் ைக  ெசய்யப்பட் ள்ளனர்.” 

நாங்கள் இதைனக் கண் க்கின்ேறாம். யாராக 
இ ந்தா ம் அவர் ஒ  மனிதர்! நீதி ேகாாிப் ேபாரா கின்ற 
அவர்கேள, இந்த அநியாயத்ைதச் ெசய்யலாமா?  
 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Azwer, please wind up now. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Give me five more minutes, Sir. 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
You have already taken three minutes more. Please 

wind up now. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Give me another two minutes then. 

The Muslims  wear the Hijab. That is a part of the 
religion. That cannot be changed. Other problems can be 
tackled and it has been tackled properly. We are also 
happy about the whole turn of events.  

Now what is happening? What is the concept of 
Hijab? You can ask the Hon. Sooriyapperuma,  he will 
tell you. What is the Hijab? The first concept is  to 
conceal the body. It is a universal dress. Not only for the 
Muslims, but for all. What is happening in Sri Lanka? 
Father-daughter, uncle-niece, teacher-student, ෙම් තරම් 
අපචාර ඇති වන්ෙන් ඇයි? ඇස තමයි ඒකට ෙහේතු වන මුඛ  
කාරණය.  

The second concept is manners, behaviour.  Safeguard 
manners before building up a moral  society.  

A Buddhist Bhikku has been attacked in a railway 
station in Egmore Railway Station, Madras. What is the 
right they have? Tamil Nadu people are daily coming 
here. I ask "Are you trying to provoke the Sinhalese in 
this country against the Tamil Nadu people?" Do not do 
these foolish things. Selvarajah never did that. 'தந்ைத' 
S.J.V.  Chelvanayagam, never did that.  

அவர் சாத் கப் ேபாராட்டத்ைத மாத்திரந்தான் நடத்தி 
னார்; அ ம் சிங்களவர்க க்கு எதிராக அல்ல.  எஸ். 
டபிள் .ஆர். . பண்டாரநாயக்க அவர்கேளா  ெசய்த 
உடன்ப க்ைக இரத் ச் ெசய்யப்பட்ட பிறகு...- 
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නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much, Hon. Azwer. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Give me another half a minute, Sir.   

- டட்  ேசனாநாயக்க அவர்கேளா  ேபச்சுவார்த்ைதக்கு 
வந்தார்; அவர் வர யாெதன்   ெசால்லவில்ைல.  

இந்த நாட் ேல வாழ்கின்ற ஸ் ம்கள் - 'அத ' - 
ஒ க்கத்ேதா  ஹிஜாைப அணிவார்கள். அதைன யாரா ம் 
நி த்த யா . நி த் வதற்கு எத்தனிக்க ம் கூடா . 
அப்ப ச் ெசய்பவர்கள் அரசாங்கத் க்கு எதிராளிகள்! அவர்கள் 
ெவளிநாட் ச் சக்திக டன் ேசர்ந்  சூழ்ச்சியில் ஈ பட் க் 
கின்றார்கள். அதற்கு இந்த அரசாங்கம் ஒ க்கா ம் இடம் 
ெகா க்கா . ஆகேவ, அன் க்குாிய ஸ் ம் தாய்மார்கள், 
சேகாதாிகள் பயப்படத் ேதைவயில்ைல. நீங்கள் தயங்கா  
வழைமேபால் ஹிஜாப் அணி ங்கள். 
 

[අ.භා. 1.24] 
 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මුදල් ක්ෙෂේතයට අදාළ 

පනත් සංෙශෝධන හතරක් අද ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ඇත්තටම 
ගත්ෙතොත්, ෙම් සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත් නිවැරැදිව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර ගන්න මුදල් අමාත ාංශයට බැරි 
වුණා. මුදල් ඇමතිවරයා ෙවනත් ෙවනත් අමාත ාංශවල වැඩ 
බලන්න, ඒවා අධීක්ෂණය කරන්න යනවා, අධ ාපන 
අමාත ාංශයට ගිහිල්ලා අධ ාපන ඇමතිවරුන් සහ නිලධාරින් 
වැඩ කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා ෙසොයා බලනවා, තමන්ෙග් 
අමාත ාංශෙය් වැඩ ටික හරියට කර ගන්න බැරිව. අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් නිවැරැදි ආකාරයට 
ඉදිරිපත් කර ගන්න බැරි වුෙණ් මුදල් ඇමතිවරයාෙග් වැරැද්ෙදන් 
කියන එක ඉතා පැහැදිලිව ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා. මුදල් 
ඇමතිවරයා තමයි අෙප් රෙට් මූල  ක්ෙෂේතය පිළිබඳ පතිපත්ති 
සම්පාදනය කරන්ෙන්. රටක් විධියට ගත්තාම, අද ෙම් රෙට් 
අර්බුදයටම ගිහින් තිෙබන්ෙන් ආර්ථික ක්ෙෂේතය සහ මූල  
ක්ෙෂේතයයි. ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත ාංශයත්, මූල  කටයුතු 
පිළිබඳ අමාත ාංශයත් ෙහොබවනු ලබන අයෙග් දුර්වලතාව තමයි 
ඇත්තටම ෙම් අර්බුදයට පධාන ෙහේතුව.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය අය වැය 
ඉදිරිපත් කරපු ෙවලාෙව් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා සියයට 3කින් 
රුපියල බාල්දු කරනවා කියලා ඊට පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුවටත් 
කියන්ෙන් නැතිව රුපියල මුළුමනින් පා ෙවන්න ඉඩ හැරියා. ශී 
ලංකාෙව් මුදෙල් අගය අද වන ෙකොට ෙහොඳටම බාල්දු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ බාල්දු වීම නිකම්ම සිද්ධ වුණා ෙනොෙවයි ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ බාල්දු කිරීම සිද්ධ කෙළේ, 2009 
ජූලි මාසෙය් 16වැනි දා ජාත න්තර මූල  අරමුදලත් සමඟ අත්සන් 
කරපු ගිවිසුමත් එක්කයි. එදා ෙඩොලර් බිලියන 2.6ක ණය මුදල 
ගැනීම සඳහා ජාත න්තර මූල  අරමුදෙල් උපෙදස් කියාත්මක 
කරන්න ශී ලංකාෙව් ආණ්ඩුව බැඳුණා. අධිරාජ  විෙරෝධයක් ගැන 
ෙකොයි තරම් කථා කළත්, බටහිර විෙරෝධයක් ගැන ෙකොයි තරම් 
කථා කළත් ජාත න්තර මූල  අරමුදෙල්, ෙලෝක බැංකුෙව් ආර්ථික 
මූෙලෝපායයන් අකුරක් නෑර, ඉස්පිල්ලක් පාපිල්ලක් නෑර 
කියාත්මක කරන ආණ්ඩුවක් තමයි ෙම් තිෙබන්ෙන්. අද රෙට් 

ආර්ථිකය තුළ බරපතළ කඩා වැටීමක් ඇති ෙවලා. ඒ කඩා 
වැටීමට උත්තර විධියට විවිධ ක්ෙෂේතවලට බදු පනවන්ෙන්, විවිධ 
ෙසේවා සඳහා අය කරන ගාස්තු වැඩි කරන්ෙන් තමන්ෙග් වැරැදි 
ආර්ථික පතිපත්තිය ෙම් රෙට් ජනතාව මත පටවන්නයි. ෙම් රෙට් 
දුප්පත් ජනතාවෙග් උප්පැන්න සහතිකෙය්, ෙම් රෙට් දුප්පත් 
ජනතාවෙග් විවාහ සහතිකෙය්, ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාවෙග් 
මරණ සහතිකෙය් ගාස්තු වැඩි කරන්ෙන් ඒ වැරැදි ආර්ථික 
පතිපත්තිය ෙම් රෙට් ජනතාව මත පටවන්නයි. අද ෙම් ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන විවිධ මූල  පනත් ෙකටුම්පත් හරහාත් සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් ඒකම තමයි.  

එදා රුපියෙල් අගය බාල්දු ෙවන්න ඉඩ හැරියාට පස්ෙසේ 
ආණ්ඩුව කිව්වා, අෙප් රෙට් අපනයනවලට වැඩි ආදායමක් ලබා 
ගන්න පුළුවන්, අපනයන වැඩි ෙවන ෙකොට රෙට් ආදායම වැඩි 
ෙවනවා කියලා. නමුත් ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එෙසේ 
රුපියල බාල්දු කළාට පස්ෙසේ අෙප් රෙට් ආනයනය සහ 
අපනයනය පිළිබඳ සංඛ ා ෙල්ඛන විශ්ෙල්ෂණය කෙළොත් හරි 
පැහැදිලිව ඔප්පු ෙවනවා අපනයන ආදායම වැඩි ෙවලා නැහැ 
කියලා. ඇත්තටම ගත්ෙතොත්, ආනයන වියදම වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. අප අපනයන ආදායම වැඩි කළා නම් අෙප් රෙට් 
නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා, ඒ නිෂ්පාදනය ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොළට 
ගිහිල්ලා ඒ තුළින් අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ. 
නමුත් එෙහම ෙදයක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ.  

ෙම් රෙට් කවුරුත් දන්නවා අද ෙම් කථා කරන ෙමොෙහොත වන 
ෙකොට එක් පැත්තකින් ඉන්ධන ගාස්තුව -ෙපටල්, ඩීසල් මිල- වැඩි 
කර තිෙබන බව. ඒ වැඩි කිරීමත් එක්කම ෙහට අනිද්දා බස් ගාස්තු 
වැඩි ෙවනවා. අෙපේල් මාසෙය් මුල ඉඳලා විදුලිය ගාස්තුව වැඩි 
ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් වන ෙකොට ෙවළඳ ෙපොෙළේ 
හාල් මැස්සන් කිෙලෝ එකක් රුපියල් 950යි, 1,000යි. හරියට 
ගණන් හදලා බැලුෙවොත් හාල් මැස්ෙසකු රුපියල් 1.50යි. හාල් 
මැස්ෙසකු රුපියල් 1.50ක් වුෙණ් ඇයි? හිටපු ගමන් හාල් මැස්සන් 
ගණන් වැඩි වුෙණ් ඇයි? යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ මහා සුරංගනා කථා 
කියලා සිහින ෙපන්නලා අපට කිව්වා, රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි 
කරන්න පුළුවන්, කෘෂි කර්මාන්තය දියුණු කරන්න පුළුවන්, ධීවර 
කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්න පුළුවන් කියලා.           

හැබැයි අද ෙවනෙකොටත්  ෙම් රෙට් ජනතාවට කන්න 
ෙදන්ෙන්  මන්නාරෙම්, කල්පිටිෙය්  එෙහම නැත්නම් නැ ෙඟනහිර 
ෙවරෙළේ ෙව්ලන  හාල්මැස්සන් ෙනොෙවයි.  තායිලන්තෙයන්  
ෙගෙනන හාල්මැස්ෙසෝයි. තායිලන්තයට පසු ගිය කාලෙය් 
ගංවතුර ආවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Foreign   බඩු.  
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
Foreign   බඩු.  තායිලන්තයට  ගංවතුර ආවාට පස්ෙසේ එෙහන් 

ෙගන්වන හාල්මැස්සන්ෙග්  මිල වැඩි වුණා. යුද්ධෙයන්  පස්ෙසේ  
රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි  කරන්නට තිබුණු අනගි අවස්ථාව අප 
පැහැර හැර තිෙබනවා.   රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි   කරන්ෙන් නැතිව  
රටක ආශ්චර්යවත් ආර්ථිකයක් හදන්නට බැහැ. ඒක තමයි  ෙම් 
ඔප්පු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ර ට වෙට්ටම මුහුද තියාෙගන  පසු ගිය 
2012 අවුරුද්දට   අප පිට රටින් මාළු ෙගන්වීම සඳහා  රුපියල් 
මිලියන 16,000ක් වියදම් කර තිෙබනවා.  

අද  ගරු  සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා කියනවා, සීනි 
ෙගන්වන්න ෙලොකු මුදලක් වියදම් කරනවාය කියා. ඔව්. ගිය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවුරුද්දට විතරක්  පිට රටින්  සීනි ආනයනය කරන්න  රුපියල් 
මිලියන 47,000ක්  අප වියදම් කර තිෙබනවා. ෙම්වා ෙම්  රෙට්  
දුප්පත් ජනතාවෙග් සල්ලි. ඒ බර මදිවාට තව සීනි ඇමති 
 ෙකෙනකුත් පත් කර තිෙබනවා.  ඒ ඇමතිතුමාෙග් නඩත්තුවත් 
දැන්  ෙගවන්න ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් සාමාන  ජනතාවටයි. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. පිටරටින් හාල් ෙගන්වන්ෙන් නැහැයි කියා මහ 
ෙලොකුවට පුරාෙජ්රු කිව්වා. නමුත් පසු ගිය අවුරුද්දට  රුපියල් 
මිලියන 2,000ක සහල් ෙම් රටට ආනයනය කර  තිෙබනවා.  
ෙමවැනි තත්ත්වයක් තුළ  ෙම් ආණ්ඩුව රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි 
කිරීම හරහා රෙට්  තරුණ තරුණියන්ට රැකියා උත්පාදනය 
කරන්න ඒ හරහා රෙට් ආර්ථිකය ඉහළ නංවන්න  කියා මාර්ග අර 
ෙගන නැහැයි කියන එක ඉතා පැහැදිලියි.  

ආර්ථික  මූෙලෝපායයන් සකස් වන්නට  ඕනෑ එතැනටයි. රටක  
ආර්ථිකය ආශ්චර්යවත් ආර්ථිකයක් බවට පරිවර්තනය කරන්නට 
නම්  කළ යුතු වන්ෙන් රෙට් නිෂ්පාදනය  වැඩි කරන එකයි.  ඒ 
නිෂ්පාදනයට  ජනතාව සහභාගි කර ගන්න  එකයි.  ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. ඒ ජනතා සහභාගිත්වය මත ෙගොඩ නැ ෙඟන 
ආර්ථිකෙය් පතිලාභයන්  ෙම් රෙට් සියලු ජනතාවට සාධාරණව 
ෙබදී  යන්නට  ඕනෑ. එවැනි සාධාරණ ආර්ථික කියාවලියක් සිද්ධ 
ෙවනවා නම්  අෙප් රෙට් බඩු මිල ඉහළ යන්ෙන් නැහැ.  
හාල්මැස්සකුෙග්  මිල  රුපියල් 1.50ට ඉහළ නඟින්ෙන් නැහැ.  
ෙතල් මිල ෙම් වාෙග් අහස උසට නඟින්ෙන් නැහැ.  විදුලි බිල ෙම් 
විධියට වැඩි කරන්න  ඕනෑ නැහැ. එදා විදුලි බිල වැඩි කරද්දී,   එදා 
ෙපටල්, ඩීසල් මිල වැඩි කරද්දී හිටපු ඇමතිවරු  රෙට් ජනතාවට 
පට්ටපල් අසත ය කිව්වා. හැබැයි දැන්  ගරු චම්පික රණවක හිටපු  
විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමතිතුමා  ඉරිදා පත්තරයකට කියා 
තිෙබනවා, විදුලි බිල වැඩි ෙවන්න  පධාන ෙහේතුව ෙවන ෙමොකවත් 
ෙනොෙවයි, රුපියල බාල්දු කළ නිසායි;  රුපියෙල්  වටිනාකම   
නැති වුණු නිසායි;  ඒ නිසා  අප ගන්න ෙතල් ටිකට   අපට වැඩිපුර 
වියදම් කරන්න සිද්ධ වුණු නිසායි කියලා.  අෙප් විදුලිබිල වැඩි 
කරන්න ඒක පධාන ෙහේතුවක් වුණාය කියනවා. ෙහේතු ෙගොඩක් 
අතර ඒක එක පධාන ෙහේතුවක්.  එතුමා  අමාත ාංශෙයන් ගියා ට 
පස්ෙසේ දැන් එෙහම  කියනවා. දැන් ඉතින් ෙපොඩි 
කලකිරීමකින්ෙන් ඉන්ෙන්. ෙමොකද,  එතුමාට ෙවන් කර 
තිෙබන්ෙන් මුළු සමස්ත අය වැෙයන්ම   සියයට 0.04යි.  පවුෙල්  
සාමාජිකයන්ට -අයියලාට,  මල්ලිලාට- අය වැෙයන් සියයට 54ක් 
ෙවන් ෙවනෙකොට,  තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ හා පරමාණුක බලශක්ති 
අමාත ාංශයට ෙවන් ෙවලා   තිෙබන්ෙන් සියයට 0.04යි. ඉතින් 
කනගාටුයි. ඒ කනගාටුව පකාශ ෙවන්න  ඇත්ත කියනවා.  

රුපියෙල් අගය  බාල්දු  කෙළේ ෙවන ෙමොකක්වත් නිසා 
ෙනොෙවයි. ජාත න්තර මූල  අරමුදෙල්  උපෙදස් මතයි.  ඒ 
උපෙදස් කියාවට නඟන්න  තමයි රුපියෙල් අගය  බාල්දු කෙළේ. 
රුපියෙල් අගය  බාල්දු කළාට පස්ෙසේ තමයි ෙම් ර ෙට් ආර්ථිකය 
එන්න එන්නම කඩා වැෙටන්න පටන් ගත්ෙත්. ඒ පතිපත්තිමය 
තීන්දු  ගත් ඇමතිවරු, ඒ  පතිපත්තිමය තීන්දු  ගත් කැබිනට් 
මණ්ඩලය අද  තමතමන් වගකීෙමන් නිදහස් ෙවන්න  එක 
එක්ෙකනාට ෙබෝලය  පාස් කරනවා. නිකම් අහක ඉන්න 
නිලධාරින්ට ෙබෝලය පාස් කරනවා. නිලධාරින්ට ෙබෝලය පාස ්
කරලා වැඩක් නැහැ.  ෙම් වැරදි ආර්ථික පතිපත්තිමය තීන්දු ගත් 
සමස්ත කැබිනට් මණ්ඩලයම- පධාන වශෙයන් මුදල් ඇමතිවරයා 
හා  ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ ඇමතිවරු-  ෙම්කට වගකියන්න  
ඕනෑ.  ඒ වගකීම භාර ගන්ෙන් නැතිව ඔය ආශ්චර්යයට යන්නට 
බැහැ.  රෙට් ජනතාවට ඇත්ත දැන ගන්න අයිතියක් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් 
තත්ත්වය ඇතුෙළේ තමයි අද අෙප් රෙට් ආර්ථිකය  සම්පූර්ණ ණය 
මත රඳා පවතින ආර්ථිකයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ජාත න්තර මූල  අරමුදෙලන් ණය ගැනීම පටන් ගත් ෙවලාෙව් 

ඉඳලා  දිගින් දිගට ඍජුවම ආණ්ඩුව මැදිහත් ෙවලා ණය ගත්තා. 
දැන් ආණ්ඩුව අලුත් උපකමයක් පාවිචචි කරනවා. ෙකොළය  වහලා 
ආණ්ඩුෙව් ෙවනත්  ආයතන හරහා ණය ගන්නවා.  ලංකා බැංකුව, 
මහජන බැංකුව, ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුව පාවිච්චි කරලා ආණ්ඩුව එක 
එක ව ාපෘතිවලට  ණය ගන්නවා.  

ඒ ණය අරගත්තාට පසු ආණ්ඩුෙව් ණය පමාණය අඩුෙවන් 
ෙපන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි, ලංකා බැංකුෙව් ණය පමාණය 
වැඩියි. මහජන බැංකුෙව් ණය පමාණය වැඩියි. ෙවනත් 
ආයතනවල ණය පමාණය වැඩියි. එතෙකොට ආණ්ඩුවට කියන්න 
පුළුවන්, අපි ගත්ත ණය පමාණය අඩුයි, බැංකු තමයි ණයට 
අරෙගන තිෙබන්ෙන් කියා. හැබැයි, අද ෙම් ආණ්ඩුව ඉතා 
පැහැදිලිව   කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙකොළය වහලා ලංකා බැංකුව, 
මහජන බැංකුව පාවිච්චි කරලා ආණ්ඩුෙව් බැංකු ටික පාවිච්චි 
කරලා එක පැත්තකින් විෙද්ශ ණය ගන්නවා. අෙනක් පැත්ෙතන් 
ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාව මහන්සි ෙවලා හම්බ කරලා බැංකුෙව් 
දමන මුදල් ටික මහා පරිමාණෙයන් පාවිච්චි කරනවා. එෙහම 
ෙකොළය වහලා ගන්න ණය පමාණය අද ෙව්ගෙයන් ඉහළ ගිහින් 
තිෙබනවා. එෙහම ණය අරෙගන ෙමොනවාද කර තිෙබන්ෙන්?  

අස්වර් මන්තීතුමා මහා පුරාෙජ්රුෙවන් මත්තල  ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ ගැන කථා කළා. ඒක අද අෙප් රෙට් ආර්ථික 
සංවර්ධනෙය් පමුඛතා ව ෙදන්න ඕනෑ එකක් ෙනොෙවයි. ඒක ඉතා 
පැහැදිලිව කියනවා.  තමන්ෙග් හීනමානයන් තමන්ෙග් 
උන්මාදයන් ෙමොනවා ෙහෝ තිෙබන මානසික ආබාධයන් තුරන් 
කර ගන්න, තමන්ෙග් නම පවත්වා ගන්න කරන වැඩවලින් අෙප් 
රෙට් සාමාන  ජනතාව තවත් මහා ණය උගුලක පැටෙලනවා. 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ඇස්තෙම්න්තු කෙළේ කීයටද? ෙඩොලර් 
මිලියන 209ට. ෙඩොලර් මිලියන 209ට ඇස්තෙම්න්තු කරලා ඒ 
209න් ෙඩොලර් මිලියන 190ක්ම ණය. ලජ්ජයි. ඕකද, ආශ්චර්යය? 
ණයට මුදල් අරෙගන ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් හැදුවයි කියන එක 
ආශ්චර්යයක්ද? මිලියන 19යි ආණ්ඩුව දැම්ෙම්. මිලියන 190ක්ම 
ණය. ෙපොලියත් එක්ක ඒ ණය ෙගවන්න ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් 
ජනතාවටයි. ඒ මුදල් ටික මදි වුණාට පස්ෙසේ තව  ෙඩොලර් මිලියන 
80ක් ඕනෑය කියා පසු ගිය දවස්වල කැබිනට් පතිකා දැමුවා. ඒ 
අමතර වියදම්  ඇයි? පචාරක වියදම්, cutout ගහන්න, පත්තර 
දැන්වීම් දමන්න, සංදර්ශන පවත්වන්න ආදී වශෙයන් ඒ අමතර 
වියදම්වල බරත් ෙම් රෙට් ජනතාව මත පටවනවා. අෙන්,   ෙගදර 
යන්න බස් එකක් නැතිවුණාම, පාෙර් බස ්එක නැතිවුණාම, බස් 
ගාස්තුව වැඩි වුණාම මගීන්ට පුළුවන්  බස් ෙහෝල්ට් එකට ෙවලා 
උඩ බලාෙගන, අහ ෙසේ යන සුද්දාෙග් ප්ෙල්න් එක දිහා බලාෙගන 
ඉන්න. ඒ ප්ෙල්න් එක දිහා බලාෙගන හිටියාම ෙගදර යන බස් 
ගාස්තුව අඩු ෙවනවාද? නැහැ. නමුත් ඔබතුමන්ලා ණය අරෙගන 
ෙතල් මිල වැඩි කරලා, බස් ගාසත්ුව වැඩි කරලා සාමාන  දුප්පත් 
ජනතාව බස් ෙහෝල්ට් එෙක් අතරමං කරලා දැන් සුරංගනා නිල් 
අහසක් ෙපන්වනවා. නිල් අහස ෙකොෙහොමත් තිෙබනවා. ෙම්වා 
ආශ්චර්යය ෙනොෙවයි. ෙම්වාට ආශ්චර්යය කියලා කියනවා නම් ඒ, 
ආශ්චර්යය ගැන හරියට දන්ෙන් නැති මන්තීවරුයි. 

 ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් ණය සම්පූර්ණෙයන්ම ගත්ෙත් 
චීනෙය් එක්සීම් බැංකුෙවන්. ෙම්වාට සියයට 7.4 ගණ ෙන් ෙපොලිය 
ෙගවන්න ඕනෑ. ඒ ෙපොලිය ෙගවන්ෙන් අහිංසක දුප්පත් 
ජනතාවෙග්  ෙතල් මිල වැඩි කරලා, බයිසිකලෙය් තී වීලරෙය් 
ගාස්තුව වැඩි කරලා. බස් රිෙය්, දුම්රිෙය් ගාස්තුව වැඩි කරලා. 
ෙගදරට එන විදුලි බිල වැඩි කරලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මාතර 
ඉඳලා ෙබලිඅත්තට යන ෙර්ල් පාෙර් දුර කීයද? නිවැරදිව 
ගත්ෙතොත් කිෙලෝමීටර් 26.75යි. දළ වශෙයන් කිව්ෙවොත් 
කිෙලෝමීටර් 27යි.  ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් 
කිෙලෝමීටර් 27 හදන්නත් ණය ගත්ෙත් ෙකොෙහන්ද? චී නෙය් 
එක්සීම් බැංකුෙවන්. ඒ එක්සීම් බැංකුෙවන් ෙඩොලර් මිලියන 278ක් 
ණය අරෙගන තිෙබනවා. ඒ ෙඩොලර් මිලියන 278 ගත්ෙතොත් ෙම් 
මාතර-ෙබලිඅත්ත ෙර්ල් පාෙර් එක කිෙලෝමීටරයක් හදන්න 
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ෙඩොලර් ෙකෝටියක් වියදම් කරනවා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල්වලින් 
ගත්ෙතොත් රුපියල් ෙකෝටි 130ක් වියදම්  කරනවා, මාතර-
ෙබලිඅත්ත ෙර්ල් පාෙර් එක කිෙලෝමීටරයක් හදන්න. හරියට 
ෙබදලා බලන්න, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි.  
සාමාන ෙයන් ගත්ෙතොත් එක කිෙලෝමීටරයකට සිල්පර ෙකොට 
1,500ක් විතර තිෙබනවා. සාමාන ෙයන් අඩි එකහමාෙර් දුරින්; 
ෙම් ඉන්න පාසල් ළමයි හරියට අඩිය තිබ්ෙබොත් ඒ ළමයින්ෙග් 
අඩිය තබන පා සටහන්වල  දුරින් සිල්පර ෙකොටයක් තිෙබනවා. 
සාමාන ෙයන් එක කිෙලෝමීටරයකට  සිල්පර ෙකොට 1,500ක් 
තිෙබනවා. ගණන් හදලා බලන්න, ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි . ඒ දුම්රිය මාර්ගෙය් සිල්පර ෙකොට ෙදකක් අතර දුර 
හදන්න -අඩි එකහමාරක්  හදන්න- ෙම් එක්සීම් බැංකුෙවන් ණය 
අරෙගන රුපියල් ලක්ෂ 86ක් වියදම් කරනවා. කල්පනා කරලා 
බලන්න. එක්සීම් බැංකුෙවන් ණය අරෙගන තිෙබනවා. සිල්පර 
ෙකොට ෙදකක් අතර දුර හදන්න රුපියල් ලක්ෂ 86ක් යනවා. 
අඩියක්  තියන  ෙකොට රුපියල් ලක්ෂ 86ක් යනවා. ඊ ළඟ අඩියට 
රුපියල් ලක්ෂ 86යි. හරියට ගත්ෙතොත් සිල්පර ෙකොට එක්දහස් 
පන්සියක දුර පමාණය -කිෙලෝමීටරයක දුර -  හදන්න ෙම් සා 
මුදලක් වියදම් කරනවා. ඇයි ෙම්? ෙම්ක තමයි ආණ්ඩුෙව් ෙකොමිස් 
මාෆියාව. ණය ගන්න ෙමච්චර ආශා ඒකයි. ලංකාෙව් දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මාතර ඉඳලා ෙබලිඅත්තට යන ෙර්ල් පාර 
හදන්න කිෙලෝමීටරයකට ඇස්තෙම්න්තු කෙළේ කීයද? 
කිෙලෝමීටරයකට රුපියල් ලක්ෂ පනස් හතරයි.  

ෆීලික්ස් ඇමතිතුමා පවාහන ඇමති ෙවලා හිටපු කාලෙය් 
ලංකාෙව් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව කිව්වා, එක කිෙලෝමීටරයක් 
රුපියල් ලක්ෂ පනස් හතෙරන් හදන්න පුළුවන් කියලා.  
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ඒ ගැන මතක ඇති. ජපානෙයන් ඇවිල්ලා 
සුනාමිෙයන් විනාශ වුණු ෙර්ල් පාර හදන්න කීයක් කිව්වාද? අවුරුදු 
එක හමාරක් ඕනෑය කිව්වා, ජපන් සමාගම. මට මතක හැටියට 
ෙඩොලර් මිලියන එකසිය පනහක් ඉල්ලුවා. එෙහමත් කියලා අවුරුදු 
එක හමාරක් ඕනෑය කිව්වා. නමුත් අෙප් රෙට් දුම්රිය ෙසේවකෙයෝ 
ඔබතුමාත් විස්මයට පත් කරමින් දවස් පනස් හෙයන් ඒ දුම්රිය පාර 
හදලා ෙපන්නුවා. [බාධා කිරීමක්] ෙසේවකෙයෝ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ඉංජිෙන්රුෙවෝ කවුරුත් මැදිහත් ෙවලා. ඔබතුමාත් මුල දී "බැහැ, 
බැහැ" කියලා -  

 
ගරු  ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා (සමාජ ෙසේවා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பீ க்ஸ் ெபேரரா - ச க ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 
අසත ය කියන්න එපා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔබතුමාට පුදුම හිතුණා. ඔබතුමාෙග් ඇස් ෙගඩි ෙදක උඩ ගියා, 

ෙම්ක කර ගන්න පුළුවන් ෙව්වි ද කියලා. අෙප් ෙසේවකෙයෝ, 
ඉංජිෙන්රුෙවෝ- [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ, ෙම්කයි ඇත්ත 
කථාව. ඉංජිෙන්රු මහත්වරු, ෙසේවකෙයෝ, තාක්ෂණ නිලධාරින් 
ඇවිල්ලා කිව්වා, "නැහැ, අපි වග කීම් බාර ගන්නම්" කියලා. ඊට 
පස්ෙසේ ඔබතුමා එකඟ වුණා. සන්ෙතෝෂයි, දුම්රිය පාර හදලා 
ෙපන්නුවා.  

 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
මම තමයි එහි නිර්මාතෘ. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
Right.  ඔබතුමාට ඒ ෙගෞරවය ෙදන්නම් ෙකෝ. ඔබතුමාට ඒ 

ෙගෞරවය ෙදනවා. කමක් නැහැ. ෙසේවකෙයෝ ෙනොෙවයි, ෙම් 
සිල්පර ෙකොට ඇද්ෙද්, ගල් ඇද්ෙද්. ෙමතුමා. කමක් නැහැ, ඒ 
ෙගෞරවය එතුමාට ෙදනවා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒෙක් නිර්මාතෘ ෙම්කට අත උස්සනවා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
නිර්මාතෘ. හරි  කමක් නැහැ. ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මැතිතුමා තමයි 

ඒෙක් නිර්මාතෘ. හරි, එෙහම කියමු ෙකෝ. එතුමා නිර්මාතෘ ෙවලා 
ඒ ෙර්ල් පාර හැදුවා නම්, ඇයි ෙම් සිල්පර ෙකොට ෙදකක් අතර දුර 
හදන්න රුපියල් ලක්ෂ අසූහයක් වැය වන්ෙන්? ඔබතුමාත් 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඉන්නවා ෙන්. ඔබතුමා එහි නිර්මාතෘ කියලා 
ඔබතුමාම කියනවා නම්, ඔබතුමා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
ඇමතිවරෙයක් විධියටත් ඉන්නවා නම්, ඔබතුමා පශ්න කරලා 
අහන්න ෙකෝ ඇයි ෙමච්චර ණය ගන්ෙන්, ඇයි ෙමච්චර  වියදම් 
කරන්ෙන් කියලා. ඔබතුමා අත්දැකීෙමන් එය කියලා ෙදන්න 
ෙකෝ. ඔබතුමාම ෙපන්නුවා ෙන් වැඩ. වැඩ ෙපන්වපු ෙකෙනකු 
විධියට ඔබතුමාට පුළුවන්, හයිය තිෙබනවා, ෙම්ක ඔප්පු කරලා 
ෙපන්වන්න. ඔබතුමාට ඒක කරන්න බැහැ. ඇයි? ඔබතුමා ඒ 
කාර්යය කෙළොත් ඔබතුමාට සමාජ ෙසේවා අමාත ාංශයත් නැති 
ෙවනවා. ඒ ගැන අපි දන්නවා. ඒ ගැන අපි අනුකම්පා කරනවා. 
ඒක ඔබතුමාෙග් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඒක තමයි ෙම් මුදල් 
අමාත  ධුරය දරන කවර ෙහෝ විධායක ජනාධිපතිවරෙයකු සතු 
ආශ්චර්යවත් බලය. ආශ්චර්යවත් ආර්ථිකයක් ෙනොෙවයි ෙම් 
තිෙබන්ෙන්. ආශ්චර්යවත් බලය පාවිච්චි කරනවා. ඒ බලය 
පාවිච්චි කරලා ෙම් සා විශාල ණයක් අරෙගන අෙප් රෙට් ජනතාව 
තවත් කබෙලන් ළිපට ඇද වට්ටනවා. ෙකොළඹ - කටුනායක 
අධිෙව්ගී මාර්ගය ගැන  ඔබතුමා දන්නවා ෙන්. ගරු ෆීලික්ස් 
ෙප ෙර්රා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ජා-ඇල පෙද්ශය හරහා ෙන් 
ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගය යන්ෙන්.  

2013 ෙපබරවාරි මාසෙය් 15 වැනිදා දාපු කැබිනට් 
පතිකාෙවන් ෙමෙහම කියනවා. මුදල් ඇමතිවරයා තමයි ෙම් 
කැබිනට් පතිකාව දමන්ෙන්. දුර කිෙලෝමීටර් විසිපහයි දශම අටයි. 
ආසන්න වශෙයන් අපි කිෙලෝමීටර් විසිහයක් කියලා කියමු ෙකෝ. 
ඒ කිෙලෝමීටර් විසිහය හදන්න වියදම රුපියල් මිලියන 
පනස්ෙදදාස් තුන්සිය අසූවයි. එක කිෙලෝමීටරයකට රුපියල් 
මිලියන ෙදදාස් තිහයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ කියන්ෙන් අඩි තුනක් 
හදන්න රුපියල් ලක්ෂ විසිඑකයි. ෙම්ක තමයි තත්ත්වය. 
චීනෙයන් ණය ගන්නවා. ණයවලට ෙපොලී ෙගවනවා. ඒ ෙපොලී 
ෙගවන්න ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ෙතල් මිල වැඩි කරනවා. කන 
හාල්මැස්සා එකයි පනහ දක්වා වැඩි කරනවා. 

 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
හැම ආණ්ඩුවක්ම ණය ගන්නවා. 

 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
හැම ආණ්ඩුවක්ම ණය අරෙගන තිෙබනවා. පශ්නය 

තිෙබන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. හැම ආණ්ඩුවක්ම ණය ගන්න එක 
ඇත්ත. හැබැයි ෙම් වාෙග් කිසිම ආණ්ඩුවක් ණය ගත්ෙත් නැහැ, 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. 1950 ඉඳලා අපි ණය 
අරෙගන තිෙබනවා. 1950 දී අපි ගත්ත මුළු ණය පමාණය රුපියල් 
ෙකෝටි හැටපහයි දශම හතරයි. [බාධා කිරීමක්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!  Hon. Alhaj  Azwer, please sit down. 
 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
2005 වන ෙකොට අපි ගත්ත ණය පමාණය රුපියල් ෙකෝටි 

ෙදලක්ෂ විසිෙදදාස් ෙදසීය තිස්හතරයි. 2005 දක්වාම අපි ගත්ත 
මුළු ණය පමාණය රුපියල් ෙකෝටි ෙදලක්ෂ විසිෙදදාස් ෙදසීය 
තිස්හතරයි.  

 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have only one more minute. 
 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
Okay. I will wind up my speech. 2010 වන ෙකොට රුපියල් 

ෙකෝටි හාරලක්ෂ පනස්නවදාස් විසිහතරක් ණය අරෙගන 
තිෙබනවා. 2011 දී රුපියල් ෙකෝටි පන්ලක්ෂ දහතුන්දහස් තුන්සිය 
තිස්අටක් ණය අර ෙගන තිෙබනවා. 2012 වන ෙකොට රුපියල් 
ෙකෝටි හයලක්ෂ හැටදාහක් අරෙගන තිෙබනවා. 

ඒ කියන්ෙන් ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 2005 වන 
ෙකොට  තිබුණු ණය පමාණය වාෙග් තුන් ගුණයක්, ණය පමාණය 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් අවුරුදු හත ඇතුළත. ඒක ආශ්චර්යයද?  
ඒක මහා විශ්වකර්මයක් ද? 2005 ගත්ත මුළු ණය පමාණය වාෙග් 
තුන් ගුණයකින්  ණය පමාණය වැඩි වීම ආශ්චර්යය ද? ඒක පුදුමය 
ද? ඒක පුදුමය  ෙනොෙවයි. ලජ්ජා වන්න ඕනෑ. ඒක 
බංෙකොෙලොත්කම. ඒක  බංෙකොෙලොත්කෙම් අන්තිම ෙකළවර. 
ඒක ආර්ථිකෙය් ආශ්චර්යය ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ෙම් සා විශාල ණය 
කන්දරාවක් ෙවලා රෙට් ජනතාවෙග් බඩු මිල වැඩි කරලා, ෙතල් 
මිල වැඩි කරලා, ෙහට අනිද්දා විදුලි බිල වැඩි කරලා, ජනතාව 
කබෙලන් ළිපට වට්ටනවා. අර ෙපෞද්ගලික බස් හිමියන්ටත් දැන් 
කියලා තිෙබනවා, ලබන අවුරුද්ෙද් පළමුවන දින වන ෙකොට හැම 
බස් එෙක්ම ලා නිල් පාට ගාන්න කියලා.   ඒ බස් රථ හිමිෙයෝ 
ඉන්ධන ගාස්තු වැඩි වීම නිසා ආණ්ඩුෙවන් සහනාධාරයක් 
ඉල්ලනවා. සහනාධාරයක් ඉල්ලන බස් රථ හිමියන්ට දැන් 
ෙමොකක්ද දුන්ෙන්? "උඹලා පුළුවන් නම් බස් ගාස්තු වැඩි 
කරපල්ලා" කියලා කිව්වා. එෙහමත් කියලා දැන් කියනවා, නිල් 
පාට ගාන්නත් කියලා. නිල් රැල්ල ඇවිල්ලා. දැන් බස් එකටත් නිල් 
රැල්ල ඇවිල්ලා. නිල් රැල්ල බස් එකට ගියාම රුපියල් ලක්ෂයක් 
විතර යනවා, බස් එෙක් තීන්ත ගාන්න. ඒකත් අල්ලන්ෙන් 
සාමාන  මඟී ජනතාවෙගන්. බස් ගාස්තුව double, triple  ෙවනවා. 
ඒක නිසා ෙම්ක ආශ්චර්යය ෙනොෙවයි. ෙම්ක ලජ්ජා වන්න ඕනෑ 
කාරණාවක්.  ණය අරෙගන ජාත න්තර  මූල  අරමුදෙල් පදයට 
නටලා ඒ අනුව ෙම්  රෙට් ආර්ථිකය බංෙකොෙලොත් කරලා,  විනාශ 
කරලා තිෙබනවා. ඒෙක්  පතිඵල මත තමයි ෙම් ආර්ථික බදු 
එන්ෙන්. ෙම් බදු පනවලා ගාස්තු වැඩි ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ගාස්තු 
වැඩි කරන එකට,  ෙම් බදු පනවන එකට අෙප් විරුද්ධත්වය අපි 
පකාශ කරනවා.  

 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Felix Perera. 
 

ගරු  ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා    
(மாண் மிகு பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
මට ෙකොයි තරම් ෙව්ලාවක් තිෙබනවාද? 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
You have 25 minutes.  
 
[අ.භා. 1.45] 
 
ගරු  ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා (සමාජ ෙසේවා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பீ க்ஸ் ெபேரரா - ச க ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 
මම විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමාට පුංචි උත්තරයක් ෙදන්නත් 

ඕනෑ. ඔබතුමන්ලාෙග් වෘත්තීය සමිති නායකයා මානවඩු. 
මානවඩුෙගන් අහන්න, ෙර්ල් පාර හැදුෙව් ෙකොෙහොමද කියලා. 
සුනාමිය ආපු  ෙවලාෙව් - 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොතකුත් ගැහුවා.  
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
ඔව්, ෙපොතකුත් ගැහුවා. සුනාමිය ආපු ෙවලාෙව් මම වෘත්තීය 

සමිති සියල්ලක්ම එකට එකතු කළා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
වෘත්තීය සමිති, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් වෘත්තීය සමිති ෙසේරම 
එකට එකතු කර ෙගන බාර තුනක් වුණා. කළුතර ෙබෝධියට  
එකයි, කන්ෙද විහාරයට  එකයි, මාතරට  එකයි. මම 
කෙතෝලිකෙයක් වුණත් මම කිව්වා, භාර ෙවන්න කියලා. ඒ 
විධියට මානසිකත්වෙයන් සන්නද්ධ කරලා- [බාධා කිරීමක්]  
 ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  ෙදයිෙයෝ ද? ෙදයියන්ෙග් ෙලඩ  හැෙදනවා ෙන් 
කාට කාටත්. පැෙපොල වාෙග්. [බාධා කිරීමක්] ෙම්ක අහගන්න 
ෙහොඳට. එෙහම භාර ෙවලා, බස් එකසිය ගණනක සියලු ෙදනාම 
එකට අරෙගන ගිහින් එක තැනක තියලා, non-stop ගමනක් 
ගිහින් තමයි ඒ ෙර්ල් පාර හැදුෙව්. හැබැයි  අපි එය හැදුෙව් 
ෙමෙහමයි. අපි  බැලුවා, මහ පාර තිෙබනවා. මහ පාෙරන් එහා 
පැත්ෙත් ෙර්ල් පාර. මහ පාරට ෙමොකුත් ෙවන්ෙන් නැතිව ෙර්ල් 
පාර ඇඹරිලා. ඒකට ෙහේතුව?  මට තිෙබනවා, ICTAD 
registration එකකුත්. මම ඒ දවස්වල constructions  කරලා 
තිෙබනවා. බලපුවාම ඒ තැන්වල ෙපොළව  soft. එය වඩා ෙහොඳට 
ශක්තිමත් කරලා  ෙර්ලි පීලි එළන්න පුළුවන් නම් පශ්නයක් 
නැහැයි කියන එක කිව්වා. නමුත් සිග්නල් දමන්න අපට බැරිව 
ගියා. අඩු ගණනින් ඒ කටයුතු කළාට සිග්නල් ටික දැම්ෙම්  නැහැ. 
ෙබෝක්කුවලට ෙමොකුත් ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. වතුර ටික ගිහින් 
තිබුණා. ඒ ෙබෝක්කුම නැවත පාවිච්චි කළා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
කියන න ායෙය් හැටියට ඔය ෙර්ල්පාරවල මිල ගණන් වැරදියි. 
ෙබෝක්කු දමන්න ඕනෑ,  පාලම් දමන්න ඕනෑ, සිග්නල් හදන්න 
ඕනෑ. ඒවාට තමයි වැඩි පිරි වැයක් යන්ෙන්. කිෙලෝමීටරයක 
ගණන පුංචි -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
වවුනියාෙව් ඉඳලා ඕමන්තට ෙර්ල් පාර හැදු ෙව් ශී ලංකා දුම්රිය 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවක මහත්තුරු විසින්. ඒකට ගිය ගණන 
කීයද? 

 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
ඒක මම දන්ෙන් නැහැ. මම දුම්රිය ඇමති ෙනොෙවයි ෙන් දැන්.   

ශමය පාවිච්චි ෙකරුෙවොත් කර ෙගන යන්න පුළුවන් ෙබොෙහෝ 
ෙද්වල් තිෙබනවා. නමුත් අද තිෙබන තත්ත්වය හැටියට 
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තාක්ෂණයත් ඕනෑ ෙවලා තිෙබනවා. ඒකයි පශ්නය. එතෙකොට 
තාක්ෂණය අපට පිටින් ගන්න ෙවනවා. තාක්ෂණය නිකම් 
ෙදන්ෙන් නැහැ. Computer  එකක් ගත්තාම රුපියල් එක් ලක්ෂ 
ගණනක් ෙවනවා. Fridge එකක් ගත්තාම රුපියල් 35,000යි. 
එන්න එන්න නැෙනෝ තාක්ෂණික උපකරණ  පුංචි  ෙවන්න පුංචි 
ෙවන්න ඒවාෙය්  මිල අධිකයි. නමුත් පවාහනය ෙලෙහසියි. අපි ඒ 
පැත්ත අමතක කරනවා. ෙකෙසේ ෙවතත් මම කියන්න කැමැතියි, 
අද - [බාධා කිරීමක්] තත්පරයක් ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] ඒ 
කියන්ෙන් "ෙකොට ෙමොඩ්ල්- ළඟ පිකප්"  කියන එකද? [බාධා 
කිරීමක්] "දිග ෙමොඩ්ල් තල්ලු ස්ටාර්ට්."  ආ! කමක් නැහැ, එෙහම 
හිතා ගන්න.   

අද ෙලෝක ආර්ථිකය කඩා වැටිලා තිෙබනවා. මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට  මතක් කරන්නම්, ආර්ථිකය ගැන 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා ෙන්. 2008  ෙලෝක ආර්ථිකය කඩා 
ෙගන වැටුණා. Lehman Brothers, Goldman Sachs, Morgan 
Stanley, Merrill Lynch ඇෙමරිකාෙව් ෙම් බැංකු එකක්වත් තවම  
හරියට ඇරලා  නැහැ.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඒවා private බැංකු.[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
බයිලා ෙනොෙවයි, ෙම්වා ඇත්ත. අෙප් private ආයතන කඩා 

වැටිලාත් ඒෙගොල්ලන්ට සහන දීලා අපි ඒවා පවරා ගත්තා. 
ෙසලාන් එක වැටුණා; අපි සහන දුන්නා.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
වැටුෙණ් නැහැ. 
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
ෙමොකද, වැටුෙණ් නැත්ෙත්? බිංදුවට බැස්සා. අපි ඒක පවරා 

ගත්තා. ඒ වාෙග් පශ්න ෙගොඩක් තිෙබනවා. ඇත්තම කථා කරනවා 
නම්, අපි දන්නවා ඉන්දියාවත් එක්ක බලද්දී අද අෙප් රෙට් 
ෙවෙළඳ ෙශේෂය වැඩි වී  තිෙබන බව. අපි ඉන්දියාෙවන් බස් 
ෙගන්වනවා; දුම්රිය ෙගන්වනවා, three-wheelers ෙගන්වනවා. 
අපි ඉන්දියාවට ෙමොනවාද export කරන්ෙන්? අපි චීනයට 
ෙමොනවාද export කරන්ෙන්? ෙම් ෙව ළඳ පරතරය නැති කර 
ගන්න පුළුවන් කමෙව්ද අපි හැදුෙවොත්, වක බදු ෙවනුවට ඍජු බදු 
ෙහොඳට ගත්ෙතොත් අපට පුළුවන් ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්න. අපි 
දන්නවා 1974 දී ලංකාෙව් තිබුණු බදු පතිපත්තිය ස්ව තක්ෙසේරු 
කමයක් කියා. මම බදු ෙගවන්න ඕනෑ නම්, මම ම තමයි බදු 
වටිනාකම තක්ෙසේරු කර ගන්ෙන්. මම තක්ෙසේරු කරලා, මම ම 
ෙගවන්න ඕනෑ. ඒ ස්ව තක්ෙසේරු බදු පතිපත්තිය නිසා අෙප් රටට 
එන්න තිෙබන මුදල් ටික තවමත් ෙකොෙහේ ෙහෝ තැන්පත් ෙවලා 
තිෙබනවාය කියන එක තමයි මෙග් මතය. ඒක නිසා බදු 
පතිපත්තිය හරියට කියාත්මක කරන්න ඕනැ. ස්ව තක්ෙසේරු 
කරද්දී තමුන්ෙග් හදවතින්ම නැෙඟන අවශ තාවක් ෙසේ සලකලා, 
උපයන මුදලට ගැළෙපන පරිදි බදු ෙගවීම තක්ෙසේරු කර ෙගන, 
ෙගවීමට අපි සූදානම්ද කියන පශ්නය  මතු වනවා. ඒක තමයි 
ඇත්ත. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා ෙන් ඉස්සර සුද්දාෙග් කාලෙය් 
බලු බද්ද කියා එකකුත් තිබුණු බව. අද ඒවා නැහැ ෙන්. අද රා ලබා 
ගැනීමට ගහක් මැද ගැනීමට අවකාශය සලසා දී තිෙබනවා. ඒක 
ෙහොඳද, නරකද? එන්.එම්. ෙපෙර්රා මැතිතුමාත් ෙපොල් ගහක් මැද 

ගන්න අවසර දුන්නා. ෙහේතුව, අද  මත්පැන්වලින් ෙමොනවාද 
ෙවන්ෙන් කියලා දන්නවා ෙන්. අහිතකර මත්පැන් පානය 
කිරීෙමන් අද විශාල වශෙයන් මිනිසුන් ෙලඩ ෙවනවා. ඇෙමරිකන් 
ෙඩොලර් මිලියන- 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අර අල්ලපු containers ෙදක කාෙග්ද? 
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
මා නම් දන්ෙන් නැහැ. ගිහිල්ලා අහ ගන්න ඕනෑ කාෙග්ද 

කියලා.  

ඇත්තම කියනවා නම්  අෙප් සල්ලි විශාල පමාණයක් නාස්ති 
ෙවලා යනවා. ඉන්දියාෙවත්, ලංකාෙවත් ෙවෙළඳ පරතරය ඉතා 
භයානක විධියට දැන් ෙවනස් ෙවමින් යනවා. මත්පැන් ගැන කථා 
කරද්දී මා කියන්න කැමැතියි ෙම් කාරණය. අපට මත්පැන්වලින් 
බදු ආදායම එන්ෙන් කීයද? අෙප් ලංකාෙව් මත්පැන් අෙලවි සැල් 
වර්ග කිහිපයක් තිෙබනවා. එහි ෙතොග ෙවෙළඳ මධ ස්ථානයට 
කියන්ෙන් රබි 3 -බලපත කමාංකය- කියලා. ඒ යටෙත් අෙලවි 
සැල් 59ක් තිෙබනවා.  ඒ අෙලවි සැලකින් වාර්ෂික බලපත අලුත් 
කිරීෙම් ගාස්තුව වශෙයන් කීයද ලැෙබන්ෙන්? රුපියල් ලක්ෂ 5යි; 
ෙතොග ෙවෙළඳාමට හම්බ ෙවන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 5යි. ඒ බලපත 
ගාස්තු වැඩි කරන්න කියලා මා කියනවා. සිංගප්පූරුෙව් නම් 
අවුරුදු ෙදෙකන් ෙදකට bars ෙවන්ෙද්සි කරනවා. ලංකාෙව් 
ෙදන්ෙන් පරම්පරාවට. ඊළඟට wine stores තිෙබනවා 1,078ක්.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඇමතිවරු කී ෙදෙනකුට තිෙබනවාද? 
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
ඒකට ඉතින් කරන්න ෙදයක් නැහැ.  

දැන් බලන්න උදාහරණයක් වශෙයන් කිව්ෙවොත් wine stores 
තිෙබනවා 1,078ක්. වාර්ෂික බලපත අලුත් කිරීෙම් ගාස්තුව 
වශෙයන් කීයද ගන්ෙන්? මහ නගර සභා පෙද්ශවල රුපියල් ලක්ෂ 
3යි. නගර සභා පෙද්ශවල රුපියල් ලක්ෂ 2යි. අෙනකුත් 
පෙද්ශවල රුපියල් 150,000යි. අද ෙසේරම bars ටික supermarkets 
අරෙගන. ඒ අය ලබන අෙළවි ආදායම ඉතා ඉහළ මට්ටමක 
පවතිනවා. ඔවුන්ට මාසයකට රුපියල් ලක්ෂ 4ක්, 5ක් ෙගවනවා. 
ඒ රජයට ලැෙබන්න තිෙබන බදු ආදායම්. ඒවා ඒෙගොල්ෙලෝ ෙබදා 
ගන්න කමයක් හදා ෙගන. ඒවා කළමනාකරණය කරන්න කියලා 
මා විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. 

ඊළඟට උතුරු පෙද්ශය ගනිමු. අෙප් රෙට් හැම  පෙද්ශෙය්ම රා 
තැබෑරුම් ෙවන්ෙද්සි කරනවා. නමුත් උතුරු පෙද්ශෙය්  රා 
තැබෑරුම් ෙවන්ෙද්සි කිරීමක් නැහැ. දැන් උතුරු පළාත නිදහස් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ පෙද්ශෙය් පවත්වා ෙගන යන රා 
තැබෑරුම් ෙවන්ෙද්සි කරන්න. අෙප් රෙට් සමහර පෙද්ශවල 
සංචාරක කලාප තිෙබනවා. තල් ගහක් මැද ගන්න අවසර 
දුන්නාම, අපට පුළුවන් ඒ විෂයයට අදාළව ගම්මානයක් හදලා 
සංචාරකයන්ටත් ෙපන්වන්න. මාතෙල් පැත්ෙත් කුළුබඩු වර්ග 
වවලා ෙපන්වන්න තිෙබනවා වාෙග් ෙපන්වන්න පුළුවන්. ඒ 
වාෙග් කළමනාකරණ කාර්යයන් රාශියක් අපට කරන්න ෙවනවා 
ආර්ථිකය හදා ගන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙනක් කාරණය තමයි බදු ෙගවන අයට ඇති පිළිගැනීම. 
විෙශේෂෙයන්ම ඒෙගොල්ලන්ට වරපසාද ඕනෑ; සමාජ පිළිගැනීමක් 
ඕනෑ. අද සමාජෙය් ඔවුන්ට පිළිගැනීමක් නැහැ. උදාහරණයක් 
ගනිමු. අපි කියනවා, සර්ප ෙවදා කියලා. සර්ප ෙවදා කියන්ෙන් 
සර්පයන්ට ෙබෙහත් කරන ෙකෙනකු ෙනොෙවයි ෙන් ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. සර්ප ෙවදා කියන්ෙන් සර්පෙයෝ 
දෂ්ට කළාම ෙබෙහත් කරන ෙකනාට. නමුත් සමාජෙය් පිළිගැනීම 
ෙමොකක්ද? කැඩුම් බිඳුම් ෙවද මහතා බැංකු කඩනවාද, ෙගවල් 
කඩනවාද? නැහැ. ශරීරෙය් කැඩුම් බිඳුම්වලට ෙවදකම් කරනවා. 
නමුත් ඔෙහොම තමයි අර්ථකථනය තිෙබන්ෙන්. ෙම් අර්ථකථන 
තිෙබන තුරු සමාජ පිළිගැනීමක් නැහැ. නියමිත පරිදි  බදු ෙගවන 
අයට සහන ෙදනවා නම්, වාහන permit එකක් ෙදනවා නම්, 
ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් ෙදනවා නම් ෙහොඳයි. ලක්ෂ පහකට බදු 
වශෙයන් ෙගවන්ෙන් සියයට හතරයි. මෙග් මතකෙය් හැටියට 
ලක්ෂ තිෙහන් ෙහෝ පනෙහන් එහා තමයි සියයට 25ක් ෙගවන්න 
ඕනෑ ෙවන්ෙන්. සියයට 25ක් ෙගව්වාට කමක් නැහැ. හැබැයි, 
සමාජෙය් පිළිගැනීමක් තිෙබන්න ඕනෑ. බදු හරියාකාරව 
ෙනොෙගවීම නිසා සෘජු බදු ෙවනුවට වක බදු ගන්න රජයට සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ඩීසල් ගැන කථා කරනවා. තව අවුරුදු 
ගණනාවකින් ෙපටල් ඩීසල් වාෙග් ඉන්ධන නැත්තට නැති  
ෙවනවා ෙන්. අෙප් හිටපු ඇමතිතුමා ඒ ගැන ෙහොඳ අර්ථකථනයක් 
දුන්නා. අපි ෙමොනවාද කරන්ෙන්? අපට හුළං ටික තිෙබනවා. අපට 
ජලය තිෙබනවා. අපි ෙවනත් කමවලින් ෙම්ක හදා ගන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැතුව විෙව්චනය කරලා හරි යන්ෙන් නැහැ. ණය ගන්ෙන් 
ෙමොකටද? අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඊෙය් කිව්වා අපි ණය ගන්ෙන් 
කන්න ෙනොෙවයි කියලා. අපි ණය ගන්ෙන් සංවර්ධන කටයුතු 
කරන්නයි. සංවර්ධනය කරපු පමණින් එක දවසකින් පතිඵල 
ලැෙබනවා නම් ෙමොනවා කරන්න බැරිද?  ෙම්වා දීර්ඝ කාලීනව 
යන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා එදා අතිවිශාල වියදමක් දරලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව හැදුවා.  අද ඒක පාඩුවක් ෙවලා තිෙබනවාද? 
මන්තීවරුන් ගණන 225ක් වුණායින් පස්ෙසේ ෙම්ෙක් අවශ තාව 
තව දුරටත් ඇති වුණාද, නැති වුණාද, මදි වුණාද, වැඩි වුණාද? ඒවා 
ගැන කල්පනා කරන්න ඕනෑ. එදා මහවැලිය හදද්දී අපිත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාව විෙව්චනය කළා,  ඔච්චර ෙලොකු ව ාපෘතියක් 
හදන්ෙන් ෙමොකටද කියලා. එදා සිෙමන්ති ෙකොට්ටය කීයද, අද 
සිෙමන්ති ෙකොට්ටය කීයද? ඒවා තමයි අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ. 
එම නිසා අනාගතය ෙවනුෙවන් කරන ආෙයෝජන පාඩුවක් විධියට 
සලකන ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ඒ වැරදි පතිපත්තිය අත 
හරින්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලාෙග් වැරදි පතිපත්තිය අත් හරින්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙහොරකම් ෙනොකර ඉන්න කියලාද? 
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
නැහැ. ෙහොරකම් ෙනොකර ඉන්න ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා අර 

බස් ගිනි තියපු ඒවා නිසාත් පාඩුවක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තුළින් 
ආර්ථිකය කඩා වැටීම නිසා පාඩුවක් ෙවලා තිෙබනවා ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේ කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත්, ඉඩම් හා වාරිමාර්ග ඇමති 
ෙවලා ඉන්ෙදද්දී එක වැවක් හදන්න උත්සව කීයක් තිබුණාද? 
අපිත් ගියා, තමුන්නාන්ෙසේෙග් උත්සවයක් බලන්න. දහස් ගණන් 
ෙගනැල්ලා, වැව කපලා, වැව හදලා, කෑම දීලා ෙමොන විගඩමක් 
ෙකරුවාද? ෙද්ශපාලන පචාරය සඳහා ඒවා අවශ යි. අපි කරන 
ෙද්වල් මිනිස්සු දැන ගන්න ඕනෑ. පිං කැෙට්කට සල්ලි දාන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? පිං කැෙට්ට සද්ෙදට සල්ලි දාන්න ඕනෑ. පිං කැෙට්ට 

රුපියල් 50, 100 ෙකොළ දාන්ෙන් නැහැ ෙන්. රටක ආර්ථිකය 
නංවද්දී ජනතාව දැනුවත් කරලා, ජනතාව ශක්තිමත් කරලා 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

මම ඊෙය් ගියා අධිෙව්ගී මාර්ගය බලන්න. මුලින් ෙකොළඹ - 
කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් වැඩ  කෙළේ ෙකොරියන් සමාගමක්. 
ඒක වරද්දා ගත්තා. වරද්දා ගත්තාට පස්ෙසේ තමයි චීනයට ෙදන්න 
සිදු වුෙණ්. චීනය ෙනොෙවයි ඉස්ෙසල්ලාම ඉදි කිරීම් ෙකරුෙව්. 
ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාත්, මමත් ඒ පාෙර් සංචාරය 
ෙකරුවා. ගිහිල්ලා බලන්න පාලම් කීයක් දාලා තිෙබනවාද කියලා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කවදාද ගිෙය්? 
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
ගිය ඉරිදා ගිෙය්. පාලම් කීයක් දාලා තිෙබනවාද කියලා 

බලන්න.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළට ආෙව් නැහැ?  
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
මම මත්තලටත් ගියා, එතැනටත් ගියා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා පැහැදිලිව කිව්වා, 

බැසිල් ඇමතිතුමා මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ විවෘත කරන එකට 
ආෙව් නැත්ෙත් එතුමා කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය බලන්න ගිය 
නිසා කියලා. දැන් ඔබතුමා කියනවා ඒක බලන්න ගිෙය් සතියකට 
කලින් කියලා.  

 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
එදා ෙනොගිය ෙකොටසක් බලන්න එතුමා ගියා. [බාධා කිරීමක්] 

අධිෙව්ගී මාර්ගය තවම හදලා ඉවර නැහැ ෙන්. අෙගෝස්තු මාසයට 
ඉස්ෙසල්ලා හදන්න ඕනෑය කියලා තීන්දුවකට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාත් ඒෙක් යන්න ෙකෝ.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
තමුන්නාන්ෙසේ බැලුෙව් ෙකොෙහේද? 
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
මම බැලුෙව් ෙකළවර. ෙම් බදු පතිපත්තිය තමුන්නාන්ෙසේලා 

විෙව්චනය කිරීම ගැන අපි ඉතාමත් කනගාටු ෙවනවා. ෙම් 
ෙලෝකෙය් තිෙබන ආර්ථික අවපාතය ෙකොයි කාටත් ෙත්රුම් 
ගන්න පුළුවන් ෙන්. ෙම් ආර්ථික අවපාතය නිසා ෙලෝකෙය් රටවල 
ආර්ථිකය වැටිලායි තිෙබන්ෙන්. නමුත් අපි ඒ තරමටම වැටුෙණ් 
නැහැ. ගීසිය ගැන බලන්න, තායිලන්තය ගැන බලන්න, 

723 724 

[ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා] 
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ඇෙමරිකාව ගැන බලන්න, ස්පාඤ්ඤය ගැන බලන්න, අෙනක් 
රටවල් ගැන බලන්න. ඒ විධියට හැම රටකම ආර්ථිකය වැටී 
ෙගන, වැටී ෙගන යනවා. නමුත් අපි ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
දීෙමන් අෙප් කෘෂි ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරලා තිෙබනවා. 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්න රජයට කීයක් වියදම් ෙවනවාද? 
අධ ාපනය සඳහා රජයට කීයක් වියදම් ෙවනවාද? කල්පනා කරලා 
බලන්න. පිට රටින්  ෙබෙහත් ෙගෙනන්න විතරක් ෙඩොලර් ෙකෝටි 
500ක් අපි වියදම් කරනවා. අධ ාපනය වැඩිෙයන් දීලා 
සාක්ෂරතාව සියයට 97ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. කවුරුවත් 
ෙම්වා ගැන කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
සාක්ෂරතාව වැඩි ෙවලා නැහැ. 

 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. හැම ෙකනකුටම ලියන්න, කියන්න 

පුළුවන්. ඔබතුමා නීතිඥෙයක් වුණාට අනික් අයටත් ලියන්න, 
කියන්න පුළුවන්. ඔබතුමාට නඩු එන්ෙන් නැත්ෙත් ඒ මිනිසුන්ට 
ෙමොළය තිෙබන නිසා.  "මම වැරදිකාරයා"යි කියා ෙනොකියන්න ඒ 
ෙගොල්ලන්ට මනසක් පහළ ෙවලා තිෙබනවා. "මා වැරැද්දක් කෙළේ 
නැහැ"යි කියන හැඟීම තිෙබන නිසා ඒ ෙගොල්ෙලෝ නීතිඥෙයක් 
අල්ලා ගන්නවා. එම නිසා තමයි ඔබතුමාටත් වැඩක් තිෙබන්ෙන්. 
එෙහම නැත්නම් ඔබතුමාත් ෙව්ෙළනවා.  

මා ඔබතුමාට ෙම් පිළිබඳව යමක් කියන්න ඕනෑ. අෙප් 
ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමාට සීනි කර්මාන්ත සංවර්ධන 
අමාත ාංශය භාර දීලා තිෙබනවා. සීනි ෙගන්විය යුතු පමාණය 
ෙකොපමණද කියා එතුමා කියා දුන්නා. [බාධා කිරීමක්] එතුමා 
අනිවාර්යෙයන්ම ඒ කටයුත්ත කරනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතුමා සීනි ෙගන්වනවාද? 

 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
අනිවාර්යෙයන්ම එතුමා ඒ කටයුත්ත කරනවා. ලංකාෙව් සීනි 

නිෂ්පාදනය කරනවා. උක් ගස්වලින් සීනි නිෂ්පාදනය කරනවා. 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා වැඩිපුරම දැකලා තිෙබන්ෙන් එතුමා නිදි කිරන එකයි. 

 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
නැහැ, නැහැ. එතුමා නිදි කිරන්ෙන් නැහැ. 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂය තමයි වැඩිෙයන්ම නිදි කිරන්ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] එතුමා සුදු සීනි තමයි වැඩිෙයන් හදන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමන්ලා ෙමොනවා 
කථා කළත්, ඇත්ත වශෙයන්ම කියනවා නම් අෙප් රෙට් පැවැති 
යුද්ධය දිනපු නිසා අද මානසික සහනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා 

ෙන්. මා අද උපාධි පදාෙනොත්සවයකට සහභාගි වුණා. දැන් 
ෙලෝකෙය් 10 ෙදනකුෙගන් එක් ෙකනකුට මානසික ආතතිය 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙකොෙහේද? ලංකාෙව්ද? කවුද ඕවා 
කරන්ෙන්? ඔය N G Oලා හරහා ඕවා කරන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ජයලත් ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙගන් 
අහන්නෙකෝ, ෙමොකද කරන්ෙන් කියලා. [බාධා කිරීම්] 
අහන්නෙකෝ, ජයලත් ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙගන්.  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ජිනීවා ගිහින් ෙක්ලාම් කියලා, ෙක්ලාම් කියලා රට විනාශ කළා. 
ඇත්තම කියනවා නම් ඒ වාෙග් ෙදෝහිෙයෝ ඉන්ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙත්. [බාධා කිරීමක්] ෙමදා පාර 
නත්තලට ගිහින් එල්ටීටීඊ එක බලලා ආවා. එල්ටීටීඊ එක බලන්න 
ගියා. එල්ටීටීඊ එකට තෑගිත් අරෙගන ගියා. [බාධා කිරීමක්] 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂෙය් නායකෙයක්. [බාධා කිරීම්]  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙදමළ ඩයස්ෙපෝරාෙව් 
බලාෙපොෙරොත්තුව තිෙබන්ෙන් ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ෙනොෙවයි, 
ෙකෙසේ ෙහෝ ෙවනම රාජ යක් ලබා ගන්නයි. ෙවනම රාජ යක් 
ලබා ගැනීමට කරන ෙම් පයත්නෙය්දී අෙප් අය එක්සත් වන්න 
ඕනෑ. අෙප් අය කල්පනා කරන්න ඕනෑ, ෙම් දිනා ගත්ත නිදහසින් 
රට සංවර්ධනය කරන්න නම් අනාගත ආෙයෝජනයක් කරන්න 
ඕනෑය කියලා. උදාහරණයක් වශෙයන් අපි අධ ාපනයට වියදම් 
කරනවා. ෙම් රෙට් අධ ාපනයට රුපියල් මිලියන 1,000කට වඩා 
වියදම් කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න පුළුවන් ඒක 
වියදමක් කියලා. අධ ාපනයට වියදම් කරන එක වියදමක් කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට අර්ථ කථනය කරන්න පුළුවන්. ඒක 
ආෙයෝජනයක්. [බාධා කිරීම්] රුපියල් මිලියන 1,025ක් වියදම් 
කරන එක වියදමක්ද? [බාධා කිරීම්] අධ ාපනෙයන් ෙකොෙහොමද 
ගහන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] ආණ්ඩුව ෙකොෙහොමද ෙහොරකම් 
කරන්ෙන්? ආණ්ඩුව ෙහොරකම් කරන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
කවුද ඒ?  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඇමතිවරු. 

 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
නම් කියන්නෙකෝ කවුද කියලා. නම් කියන්න කවුද කියලා. 

[බාධා කිරීම්] කවුද, කවුද? 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සියලු ෙදනාම. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ආණ්ඩුෙවන් ඔබතුමාට ෙකොපමණ ෙගවන්න තිෙබනවාද? 

 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
මට?   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ආණ්ඩුෙවන් ඔබතුමාට ෙකොපමණ ෙගවන්න තිෙබනවාද? 
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
මට ෙගවන්න තිෙබන එක මා බලා ගන්නම්ෙකෝ. ඔබතුමා 

කරදර ෙවන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීම්] මට ෙගවන්න කිසි 
ෙදයක් නැහැ. මට ඇති සමාගමක් නැහැ. එම නිසා -[බාධා කිරීම්] 
අද කථාවට ෙබොෙහොම බාධා සිද්ධ වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා කියන්න කැමැතියි, 
ෙපොල් අරක්කුවල තමයි ෙමතෙනෝල් නැත්ෙත් කියලා. 
සාමාන ෙයන් ෙමතෙනෝල් මිලිලීටර් 5,000කට -[බාධා කිරීම්] 
ෙමතෙනෝල් තමයි නැත්ෙත්. එතෙනෝල් තිෙබන්න ඕනෑ. 
එතෙනෝල් සහ ෙමතෙනෝල් කියා ෙකොටස් ෙදකක් තිෙබනවා ෙන්. 
එතෙනෝල් තිෙබන්න ඕනෑ. ෙමතෙනෝල් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට මා ඒකත් කියලා ෙදන්නම්. C2H5OH කියන 
එක තමයි එතෙනෝල්වල chemical formula එක. ඒක දැන 
ගන්න. [බාධා කිරීමක්] නැහැ. එතෙනෝල්වල විද ාත්මක සූතය 
ඒකයි.  

ඊළඟට ඇෙමරිකාෙව් ෙම්වා ෙපරන්ෙන් cornවලිනුයි, -   
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ගැලරිෙය් පාසල් ළමයි ඉන්නවා. 

 

ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
කමක් නැහැ. ළමයි හිටපුෙදන්. [බාධා කිරීම්] ලංකාෙව් 

රාවලින් ෙපරන එකට ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමතෙනෝල් එන්ෙන් 
නැහැ.  

"රා" විතරයි ෙහොඳම ෙද්. ඒ නිසා තමයි අපි ගහක් මැද ගන්න 
අවස්ථාව ෙදන්ෙන්. ෙබොන්න, රා ෙකෝප්පයක්. [බාධා කිරීම්] 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ෙනොදන්නා 
කාරණයක් තිෙබනවා. රටවල් ධාන  නිෂ්පාදනය කරනවා ෙන්. 
ධාන  නිෂ්පාදනය කළාම දීර්ඝ කාලයක් තියා ගන්න බැහැ. 
අතිරික්ත නිෂ්පාදනයක් ආවාම, ධාන  ටිකක් කල් ගියාම, ඒවාෙය් 
ගුල්ෙලෝ හැෙදනවා. තවත් ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් හැෙදනවා. 
ෙකොෙහොම ගබඩා ෙකරුවත් ෙපෝෂණය අඩු වනවා. ඒ නිසා 
ෙබොෙහෝ දියුණු රටවල් ඒවාෙයන් spirit හදලා තියා ගන්නවා. 
අරක්කු පරණ ෙවන්න, ෙවන්න ගණන් ෙන්. ඇත්තටම එෙහමයි. 
වයින් පරණ ෙවන්න, ෙවන්න ගණන්. If it is 20 years old or 35 
years old,  එතෙකොට ගණන වැඩි වනවා.  [බාධා කිරීමක්] සමහර 
රටවල් පවතින්ෙන් ෙම් කමෙව්දවලින්. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම්ක 
වැරැදි ෙවන්න පුළුවන්. අපි ෙමෝඩෙයෝ කියලා හිතන්න එපා. 
සමහර විට ෙම්ක වැරැදි ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ෙබොෙහෝ රටවල-  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා (සීනි කර්මාන්ත 
සංවර්ධන  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன - சீனிக் ைகத்ெதாழில் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne - Minister of Sugar 
Industry Development) 
ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමනි, රනිල් විකමසිංහ 

මහත්තයාත් එෙහමයි. පරණ ෙවන්න, පරණ ෙවන්න ගණන් 
යනවා. 

ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
ගණන් යනවා ෙන්? ඒක ෙන් එතුමාව ඉවත් කරලා දමන්ෙන් 

නැත්ෙත්. ආරක්ෂා කරලා තිෙබනවා, vat එකක දමා ෙගන.  
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
පරණ කරපු ෙකනාම තමයි ඒ කියන්ෙන්. 

 

ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
ඇෙමරිකාෙව් ෙම්ක කරන්ෙන් cornවලින් සහ rye කියන 

ධාන වලින්. ලංකාෙව් ෙම්ක කරන්ෙන් "රා"වලින්. 
ෙමතෙනෝල්වලින් තමයි එක එක සුවඳ විලවුන් හදන්ෙන්. Spirit, 
spray කරන paints කියන ෙම් ඔක්ෙකොම හදන්ෙන් 
ෙමතෙනෝල්වලින්. ඇත්ත වශෙයන්ම ආර්ථික වශෙයන් අතිරික්ත 
නිෂ්පාදනයක් ලැබුණාම ඒ නිෂ්පාදන ආරක්ෂා කර ගන්න නම් ෙම් 
කම තිෙබන්න ඕනෑ. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කියනවා, ෙම්ක වැරැදියි 
කියලා. නමුත් ආර්ථික පැත්ෙතන් ෙවන රටවල් කළමනාකරණය 
කරන්න ෙම්වාත් උපෙයෝගී කර ගන්නවා. දැන් කැසිෙනෝ 
බලන්න.  

 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
Spirit ෙගනැල්ලා අරක්කු හදන්ෙන් කවුද? 
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
Spirit ෙගනැල්ලා අරක්කු හදන එක වැරැදියි. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
කවුද කරන්ෙන්? 

 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
කවුරු හරි කරනවා නම් ඒක වැරැදියි. වැරැදි ෙද් වැරැදියි. වැරැදි 

ෙද් වැරැදියි කියන එක කියන්න ඕනෑ ෙන්.  

ජපානය, බුරුමය, වියට්නාමය කියන ඔය ඔක්ෙකොම රටවල් 
කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ රටවලුත් අතිරික්ත නිෂ්පාදනවලින් spirit 
හදලා තියා ගන්නවා. අද සමහර රටවල ඒ වාෙග් කම තිෙබනවා. 
අෙප් රටවල ෙගොවියාට අතිරික්ත නිෂ්පාදනයක් තිබුණාම, මිල 
පහළ ගිහිල්ලා ෙදවැනි වතාෙව් එම ෙගොවියා වගා කරන්ෙන් 
නැහැ. ඒ රටවල එෙහම ෙනොෙවයි. ඒ අතිරික්ත නිෂ්පාදනය 
සුරක්ෂිත කරන්න, අතුරු නිෂ්පාදන කරන්න කමෙව්ද තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙනක් කාරණය 
වන්ෙන්, තාක්ෂණික බදු කමයක් හදා දීලා දැන් තවත් බදු 
සහනයක් දීලා තිෙබනවා. ඒෙකන් තාක්ෂණික ෙද්වල්වලට 
ෙලොකු සහනයක් ලැෙබනවා. ITPPO system එෙකන් 
telecommunicationවලට බදු අඩු කරලා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, දැන් ෙබොෙහෝ ව ාපාරිකෙයෝ බඩු 
මිලදී ගන්ෙන් mobile telephone එක on කරලායි. Mobile 
telephone එක on ෙකරුෙවොත් දඹුල්ෙල් එළවලු මිල තිෙබනවා; 
ෙකොළඹ එළවලු මිල තිෙබනවා. 
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
දැන්  ෙපන්වන්න, මිල ගණන්. 
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
මා ළඟ දැන් mobile telephone එක නැහැ. එළියට එන්න, 

ඕනෑ නම් ඒ මිල ගණන් මම ෙපන්වන්නම්. මාළු මිල තිෙබනවා. 
දඹුල්ෙල් එළවලු මිල තිෙබනවා. තඹුත්ෙත්ගම එළවලු මිල 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ෙම් තාක්ෂණයට බදු සහන ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ. ෙම් විහිළුවක් ෙනොෙවයි. එළියට ආෙවොත් ඇත්තටම මම ඒ 
මිල ගණන් ෙපන්වන්නම්. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Minister, you have one more 

minute.  
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
අද මෙග් ෙවලාව කෑවා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. (Dr.) Harsha De Silva, what is the point of 

Order?  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
එතුමා අසත  පකාශ කරනවා. Sir, the Hon. Minister is 

misleading the House. He says that they introduced the 
vegetable prices into mobile phone networks. I am the 
one who did it.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. You carry on, Hon. 

Minister. 
 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මමයි ඒ කමය පටන් ගත්ෙත්. ආණ්ඩුව ෙනොෙවයි. අවුරුදු 

අටකට කලින් මම තමයි ඒක කෙළේ. 

ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
ඔබතුමා කරලා තිෙබනවාද? 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මම තමයි කෙළේ. 

 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
ඉතින් ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඒක ෙන්න්නම් මම කිව්ෙව්, mobile 

telephone එෙක් තිෙබනවා කියලා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මම තමයි කෙළේ. 

 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
කවුරු ෙකරුවාද මම දන්ෙන් නැහැ, mobile telephone එෙක් 

තිෙබනවා කියලායි කිව්ෙව්. ඔබතුමා කලබල වන්ෙන් ඇයි? 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
අනුන්ෙග් ළමයින්ට උප්පැන්න ෙදන්න හදන්න එපා, ගරු 

ඇමතිතුමනි. 
 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now.  
 

ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  பீ க்ஸ் ெபேரரா) 
(The Hon. Felix Perera) 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මන්තීතුමිය, ඔබතුමිය මා ලඟට 

එන්න ඕනෑ නැහැ. හර්ෂ මන්තීතුමා ළඟට ගිහිල්ලා බලා ගන්න. 
මා ළඟට එන්න ඕනෑ නැහැ. අර රම්ෙබෝ මන්තීතුමා ළඟට 
ගිහිල්ලා බලා ගන්න. ෙවලාව අවසන් නිසා මෙග් කථාව 
ෙමෙතකින් නතර කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[අ.භා. 2.09] 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා ෙබොෙහොම 

සන්ෙතෝෂ වනවා අෙප් ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිවරයකු වන - ෙජ ෂ්ඨ 
ෙනොෙවයි,  ෙජ ෂ්ඨ ෙවන්න ඉන්න. වැඩ ෙපන්වන්න ෙපන්වන්න 
ෙජ ෂ්ඨ වනවා. ඒකයි සිදු ෙවන්ෙන්-  ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා 
ඇමතිතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව මට කථා කරන්නට ලැබීම ගැන. 
විෙශේෂෙයන්ම අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන පනත් ෙකටුම්පත් විශාල  
ගණනක් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අභිෙයෝගයට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් ෙහේතුව මත සමහර කාරණා පිළිබඳව මා කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.  නමුත්  අද රට තුළ ආර්ථික 
වශෙයන් ඇති ෙවලා තිෙබන පශ්න ගණනාවක් ගැන මූලික 
අවධානය ෙයොමු කරවන්න  මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

729 730 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පළමුෙවන්ම වරාය සහ ගුවන්ෙතොටුපල සංවර්ධන බදු 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව කථා කරන්න මා 
කැමැතියි. වි ෙශේෂෙයන්ම එම බදු සංෙශෝධනය කිරීෙමන් සිදු 
වන්ෙන්, ඛනිජ ෙතල් ෙමෙහයුම්වලදී ගබඩා කිරීම, සකස් කිරීම, 
අලුත්වැඩියා කිරීම, ෙසේවා කිරීම ෙහෝ අපනයනය කිරීම සඳහා 
භාවිත කිරීම සඳහා බන්ධිත පහසුකම් ඇති උපකරණ, ෙමවලම්, 
දව , පාරිෙභෝගික වරාය හා ගුවන්ෙතොටුපල බද්ෙදන් නිදහස් 
කිරීමයි. එක පැත්තකින් රජයට ෙමයින් වාසියක් ලැෙබනවා නම් 
කමක් නැහැ. හැබැයි, මට ෙත්ෙරන හැටියට නම්, හම්බන්ෙතොට 
වරාෙය් අලුතින් හදන්නට හදන ෙතල් ගුදම්, නැත්නම්  ඒ අලුත් 
ව ාපෘතිවලට අදාළ ආෙයෝජන ආදායම් බද්ෙදන් නිදහස් කිරීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළකට තමයි ෙම් ආණ්ඩුව යන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම 
අලුත් ආෙයෝජන  එනෙකොට, ඒ ආෙයෝජනවලට අවශ  පහසුකම් 
ටික සූදානම් කරන්න තමයි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරන්ෙන් 
කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ඒක නැහැ යි කියලා කවුරු හරි 
කියනවා නම්, කරුණාකරලා මට ෙම් අවස්ථාෙව් උත්තරයක් 
ෙදන්න. ඒ උත්තරය වැදගත් ෙවයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා.  
හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් සූදානම් වුෙණ්ත් නැව්වලට ෙතල් 
සැපයීම පටන් ගන්නයි. ඒක තමයි මුලික අරමුණ වුෙණ්.  නමුත් ඒ 
වැඩ පිළිෙවළ පැත්තකින් තියලා, වරායට ෙකළින්ම නැව් 
ෙගන්වන වැඩ පිළිෙවළකට ආණ්ඩුව ගියා. එෙසේ නැව් ෙගන්වීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක වූණත්, එහි පතිඵලය වුෙණ් 
ෙමොකක්ද? ඒ වරායට අවුරුද්දකටම ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් නැව් 
25ක් විතර. ඒ ආපු නැව් ගැනත් ෙසොයලා බලපුවාම, මම හිතන 
විධියට  වැලි  ෙගනාපු  නැව් 10ක් විතර තිෙබනවා. අෙනක් ඒවාත්  
ආර්ථික වශෙයන් වැදගත් වන ඒවා ෙනොෙවයි.  ෙකොළඹ වරායට  
බාන්න තිෙබන වාහන හම්බන්ෙතොට වරායට අරෙගන ගිහිල්ලා 
බාලා, හම්බන්ෙතොටින් ආපසු ෙකොළඹට ෙගෙනනෙකොට 
සාමාන ෙයන් රුපියල් 15,000කින් විතර  තී වීල් එකක මිල වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා.  සාමාන ෙයන් ෙපොඩි කාර් රථයකට රුපියල් 
60,000ක් විතර වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙකොළඹ   වරායක් 
තිෙයද්දී, ෙම් වාහන ටික හම්බන්ෙතොට වරායට අරෙගන ගිහිල්ලා, 
හම්බන්ෙතොටින් ආපසු ෙකොළඹට ෙගන ඒමට  කල්පනා කරන 
ෙමොළයක් කවුරුහරි පුද්ගලෙයකුට තිෙබනවා නම්, ඒ පිළිබඳව 
නැවත ෙදපාරක් හිතන්න  සිද්ධ වනවා.  

ඊෙය් විවෘත කරපු මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සම්බන්ධෙයන් 
ගත්ෙතොත්,  ඒකම තමයි  සිද්ධ ෙවමින් තිෙබන්ෙන්. ඒ ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ විවෘත කරපු ගමන්  එක පාරටම මම ඒ ගැන ෙදොස් 
කියනවා ෙනොෙවයි. ෙම් වැඩ කරන එක ෙහොඳයි. හැබැයි කරන්න 
තිෙබන්ෙන් ෙම්වා ෙනොෙවයි. මම ඒකයි හැම ෙව්ලාෙව්ම 
කියන්ෙන්,  ජනතාව ඉල්ලන සංවර්ධනය එකක්, ආණ්ඩුව බෙලන් 
පටවන සංවර්ධනය  තව එකක් කියලා. කවදාවත් ෙම් රෙට් 
මිනිස්සු කිව්ෙව් නැහැ, හම්බන්ෙතොට වරායක් ඉදිකරලා, නැව් ටික 
එතැනට ෙගෙනන්න කියලා.  හැබැයි, ආණ්ඩුවක් විධියට 
තමුන්නාන්ෙසේලා එෙහම තීන්දුවක් ගත්ත එක ෙහොඳයි. ඒකට 
කමක් නැහැ. නමුත් පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. කවුද ෙම් මුදල් 
සම්බන්ධෙයන් වගකීම භාර ගන්ෙන්?  ෙම්  ආෙයෝජන ෙවනුෙවන් 
අෙප් රෙට්  අහිංසක දුප්පත් අම්මලා, තාත්තලාෙග් දරු වන්ට, 
අනාගත පරම්පරාවට  තව අවුරුදු 30,40ක් යනෙතක් ෙම් ණය 
ෙගවන්න සිද්ධ වන තත්ත්වයක් අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ගත්තාම, මත්තල ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොෙළන් ලාභ ලබන විධියක් ගැන ෙම් ආණ්ඩුව කල්පනා 
කරලා තිෙබනවාද? මම පසු ගිය සතිෙය් පැවැති COPE එෙක්දීත් 
ෙම් ගැන පශ්න කළාම කිව්ෙව්, 2026 වසර වනෙකොට මත්තල 
ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළන් ලක්ෂ දහයක ෙසනඟක් එහාට ෙමහාට 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා කියලා යි. 2026 දී ලක්ෂ 10ක 
ෙසනඟක් මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළන් යවන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  තවම  2013 වසර ගත ෙවන්ෙන්.  2013 

වසෙර් ඉඳලා තව අවුරුදු 10කුත් ගිහිල්ලා, තවත් අවුරුදු 03ක් 
ගියාම  ලක්ෂ 10ක ෙසනඟක් මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළන් එහා 
ෙමහා යවන්න  බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

 අපි දන්ෙන් නැහැ ඒක ඉෂ්ට ෙවයිද නැද්ද කියලා. කියා දාමය 
ඒකයි. හැබැයි, අපි ඒකට ෙගවන්න හදන මුදල ෙකොච්චරද? ඒක 
තමයි අපි බලන්න ඕනෑ. දැන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා වසරකට 
ගුවන් ගමන් වාර 30,000ක්. වසරකට ගමන් වාර 30,000ක් 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තියා ෙගන ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරනවා 
කියලා තමයි ෙම් ෙගොල්ෙලෝ කිව්ෙව්. 30,000ක් ෙනොෙවයි, 
3000ක් ෙවන්න ඇති. ෙකොෙහොම ඒ ගමන් වාර කියාත්මක 
කරනවාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත් දළ වශෙයන් ගත්තාම  
එක දිනකට ගමන් වාර 82ක් එහාට ෙමහාට යන්න ඕනෑ. ඒ 
කියන්ෙන් ගුවන් යානා 41ක් එන්න ඕනෑ. 41ක් ආපසු යන්න 
ඕනෑ. දැනට තිෙබන තත්ත්වය බැලුවාම කටුනායකට දිනකට 
ගුවන් යානා 65ක් එනවා; ගුවන් යානා 65ක් යනවා. ෙම්ක තමයි 
කටුනායක තිෙබන තත්ත්වය. කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළට     
ශී ලංකන් එයාර්ලයින් එෙක් ගුවන් යානා 35 වතාවක් එනවා. 
මිහින් එයාර් එක හය වතාවක් යනවා. ඒ අනුව, දවසකට එහාට 
ෙමහාට ගමන් කරන ගුවන් යානා 65න් 41ක්ම ශී ලංකන් 
එයාර්ලයින් එෙක් ගුවන් යානා සහ මිහින් එයාර් එෙක් ගුවන් 
යානා. කටුනායක තත්ත්වය ඒකයි. මම ෙම් කියන්ෙන් අද 
තත්ත්වය.  ශී ලංකන් එයාර්ලයින් සහ මිහින් එයාර් කියන 
ආයතන ෙදෙක් ගුවන් යානා 41ක්  කටුනායක සිට කියාත්මක 
ෙවනවා. ඒවා අෙප් ලංකාෙව්ම ගුවන් සමාගම් ෙදකක යානා. ඉතිරි 
ගුවන් යානා 24 තමයි අෙනක් රටවලින් එන ඒවා. යම්කිසි 
විධියකින්  අපට  ලාභයක් ලැෙබනවා නම් අන්න ඒ හරහා තමයි 
අපට ලාභයක් ලැෙබන්ෙන්. ෙම් කටුනායක තත්ත්වය.  ඒ අතර 
ඉන්දියානු සමාගම්වල ගුවන් යානා ෙදකක් එනවා. එයාර් ඉන්දියා 
සමාගම, එයාර් ඉන්දියා එක්ස්පස් එෙක් ගුවන් යානා. ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ගුවන් යානා එන්ෙන් දිනකට එක වතාවයි. 
කටුනායකට ජාත න්තර ගුවන් සමාගම්වලට අයත් ගුවන් යානා 
21යි එන්ෙන්. ඉන්දියන් එයාර්ලයින්- 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
එයාර් ඉන්දියා. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එයාර් ඉන්දියා එක දැන් නැහැ ෙන්. ෙම් විධියට බැලුවාම 

ගුවන් සමාගම් 20න් 9යි  අෙප් රටට එන්ෙන්. ඒක සාමාන ෙයන් 
තිෙබන ගුවන් සමාගම්වලින් අඩකටත් අඩු තත්ත්වයක්.  

ඒ වාෙග්ම වසරකට කටුනායකට යන එන මඟී සංඛ ාව 
මිලියන හයයි. ඒ මිලියන හය  සඳහා ලංකාෙව් කටුනායක ගුවන් 
ෙතො ටුෙපොෙළේ terminals හතරක් තිෙබනවා. හීතෲ ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ ගත්ෙතොත් වසරකට යන එන මඟීන් සංඛ ාව මිලියන 
65ක්. ඒ අය සඳහා terminals  හයක් තිෙබනවා. මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළන් මඟීන් මිලියන එකක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා 
නම්,  -ඒ දින වකවානු මම දන්ෙන් නැහැ - ඒ මිලියන එක 
ෙවනුෙවන් අපි රුපියල් ෙකෝටි 2646ක් මත්තලට වියදම් කරනවා. 
ජනාධිපතිතුමා ෙපොඩි කාලෙය් හිතන්න ඇති කවදා හරි දවසක 
එතුමා තමන්ෙග් ගෙම් ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් ඉදි කරනවා කියලා. 
එෙහම කළා නම් කමක් නැහැ. ඒක ෙහොඳයි. මම සංෙතෝෂ 
ෙවනවා ඒකට. එතුමා ෙපොඩි කාලෙය් හිතන්න ඇති මම 
නායකෙයක් වුෙණොත් කවදා හරි මත්තලින්- 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔබතුමා මට විනාඩියක් ෙදන්න. 
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙහොඳයි, ඔබතුමා කියන්න. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔබතුමා කියන ගණන් හුඟක් වැරදියි. ෙකොෙහොම වුණත් 

ලංකාවට ෙදවැනි   runway එකක් හදන්න ඕනෑ. කටුනායක හරි, 
ඔබතුමාට උදව්වක් හැටියට මම ෙම් කියන්ෙන්. ඒ ෙදවැනි 
runway එකට යන වියදම ෙකොෙහේ හැදුවත් අපට දරන්න   
ෙවනවා. ඒ නිසා ඒක අයින් කරලා  කියන්න ෙකොච්චර වියදම් 
වනවාද කියලා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
හරි. මම ෙමෙහම කියන්නම්. ෙදවැනි runway එක ගැන මම 

ෙමෙහම කියන්නම්. මම ඔබතුමාට ෙමන්න ෙමෙහම තර්කයක් 
ෙගනාෙවොත්, ඔබතුමා ඒකට එකඟ ෙවනවාද  කියන්න. අද 
ලංකාෙව් [බාධා කිරීමක්] ෙදෙදෙනකුට ඉඩ ෙදන්න බැහැ.  
ලංකාවට ෙදවැනි runway  එකක් අවශ යි කියමු. ෙම් එන - 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒ ගැන වාද විවාද නැහැ. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
හරි, වාද විවාද නැහැයි කියමු.  

ෙම් සංචාරක ව ාපාරය තුළින් දැනට එන්ෙන් ලක්ෂ 10යි.  
ලක්ෂ 10ටත් අඩුයි. ඇෙමරිකාෙව්, එංගලන්තෙය් ඉන්න අෙප් 
ෙදමළ ජනතාව ලංකාවට ඇවිල්ලා යාපනයට යන එකත් ගණන් 
ගන්ෙන්  සංචාරකයින් විධියටයි. ඒ වාෙග්ම ෙමෙහට ඇවිල්ලා  
ආපසු transit යන අයත් සංචාරකයින් විධියටයි ගණන් ගන්ෙන්. ඒ  
ඔක්ෙකෝම එක්ක ගණන් බැලුවාම ලක්ෂ 10යි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
2016 වන ෙකොට අෙප් අරමුණ ලක්ෂ- 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔය කථාවම තමයි හම්බන්ෙතොට වරාය 

හදන ෙකොටත් කිව්ෙව්. ෙමොකක්ද විමල් වීරවංශ මහත්තයා 
කිව්ෙව්? නැව් 400ක් යනවා කිව්වා, හම්බන්ෙතොට pass කරලා. අද 
අඩුම තරමින් නැව් 4ක්වත් වරායට ෙගන්වා ගන්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවාද? අඩුම තරමින් එක දවසකට එක නැවක්වත් ෙගන්වා 
ගන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවාද? [බාධා 
කිරීමක්] ඒක තමයි මම කියන්ෙන්.  ෙම් යන වියදම ෙහොයා ගන්න 
යම් කිසි විධිෙය් කමෙව්දයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒකයි මම 
කියන්ෙන්. SriLankan Airlines එ ෙක් සභාපතිතුමා interview 
එකක් දීලා කියා තිෙබනවා, තල්මසුන් බලන්න පුළුවන්, යාල 
වෙනෝද ානය බලන්න පුළුවන්, ෙම් වාෙග් ෙගොඩක් කාරණා නිසා 
සංචාරකයින් දකුණට ෙගන්වා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒක 
ෙහොඳයි. හැබැයි ඔබතුමන්ලා දැන ගන්න ඕනෑ අද- 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් තමයි 

මත්තලට සැතපුම් ෙදකක් එහා-  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
හරි, හරි. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ජාත න්තර- [බාධා 

කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමා අහෙගන ඉන්නෙකෝ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ඥානය ගැන මම ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ 
වනවා. පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි.  තව airport එකක් 
හදා ගන්න උවමනා කරනවා නම් domestic airport එකක් හදා 
ගන්න තිබුණා. දැන් අද ෙමොකක්ද ඔබතුමන්ලා කරන්ෙන්?  අපට 
කියන්ෙන් මත්තලින් බැහැලා ආපසු ෙකොළඹට එන්න කියලායි.  
අපි සිංගප්පූරු යන්න දැන් මත්තලට යන්න ඕනෑ. සාමාන ෙයන් 
පැය 3කට කලින්  airport  එෙක් ඉන්න ඕනෑ. එතෙකොට ෙමෙහේ 
ඉඳලා highway එෙක් ගියත් හම්බන්ෙතොටට යන්න දැනට පැය 
තුනහමාරක්  යනවා. එෙහම බලන ෙකොට අපි පැය 08කට කලින් 
ෙමෙහන් යන්න ඕනෑ, හම්බන්ෙතොටට යන්න. මීට කලින් අපට  
ෙමෙහේ ඉඳලා කටුනායකට පහසුෙවන් යන්න පුළුවන්කම 
තිබුණාෙන්. දැන් ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අනික, හැම 
මිනිෙහකුටම එෙහම යන්න බැහැ.  දැන්  ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? අද රත්මලාෙන් ඉඳලා මත්තලට යන්න රුපියල් 
3,500ක්, 4,000ක් අය කරන ෙපොඩි jet පාවිච්චි කරන්න 
ඔබතුමන්ලාට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද, ෙම් ඔබතුමන්ලා 
කරන්ෙන්? දැන් අපට ඇෙමරිකා යන්න, සිංගප්පූරු යන්න, 
යුෙරෝපයට යන්න ඕනෑ වුණාම රත්මලානට ගිහිල්ලා 
රත්මලාෙනන් බඩු ටිකත් pack කරෙගන මත්තලට යන්න ඕනෑ.  
දවස් එකහමාරකට කලින් ලෑස්ති ෙවන්න ඕනෑ ෙම් වැෙඩ්ට. 
 ඉතින් ෙමෙහම සංවර්ධනය කරනවා වඩා ෙහොඳයි- [බාධා 
කිරීමක්] ඔළුවක් තිෙබනවා නම් කල්පනා කරන්න එපායැ. 
මනස්ගාතෙන් ෙම්.  Domestic airport එකක්  තිබුණා නම් 
පශ්නයක් නැහැ. ෙකොළඹින් බැහැලා මත්තලට ගිහින් මත්තල 
domestic airport එෙකන් බැහැලා ගිහිල්ලා සත්තු බැරි  නම් ඕනෑ 
ෙදයක් බලාෙගන එන්න පුළුවන්. තමුන්නාන්ෙසේ නුවරඑළිෙය්ත් 
දැන් domestic airport එකක් හදා ගන්න. නමුත් පශ්නය 
තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි.  [බාධා කිරීමක්] අෙන්! මම ඔබතුමාට කරදර 
කෙළේ නැහැ.  එතෙකොට - 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
අපි airports 05ක් හදනවා. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
හරි. 05ක් හදා ගන්න. ෙහොඳයි, ෙහොඳයි.   බාන්න planes නැති 

එකයි පශ්නය. කඩදාසිවලින් හදලයි යවන්න ෙවන්ෙන්. ෙපොඩි 
එවුන්ට ගිහින්  සරුංගල්  අරින්නයි ෙවන්ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මහවැලිය හදන ෙකොට- 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මහවැලිය හදන  ෙකොට ෙබොෙහොම පැහැදිලිව-  [බාධා කිරීමක්] 

අද  ෙලෝකෙය් ඈත රටවල්වලට යන්න  planes නැතිව ඉන්නවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

යන පමාණය අඩු ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ඇයි ඒ?  මුළු ෙලෝකෙය්ම 
තිෙබන ආර්ථික අවපාතය නිසා. ඒ වාෙග්ම ගුවන් ගමන්වල වියදම් 
වැඩිකම නිසා. ඒ නිසා මිනිස්සු  බලනවා ළඟ ළඟ තිෙබන 
රටවල්වලට යන්න. ඔබතුමා ෙම් ෙතොරතුරු කියවා බලන්න. 
ඔබතුමා කියවන පුද්ගලෙයක්ෙන්.  මට පශ්නයක් නැහැ, මත්තල 
බැරි නම් ඕනෑ තැනක  හදා ගත්තාට. අෙප් රෙට් අහිංසක, දුප්පත් 
මිනිස්සුන්ට ෙදන්න තිෙබන සහන ටික නැති කරලයි ෙම් සියලු 
ෙද්වල් කරන්ෙන්.  ආසාවක් තිෙබනවා නම් මත්තල airport  එක 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෂැංගිලාත් එෙහේ හදා ගන්න, ලංකාෙව් 
අගනුවරත් එෙහේ කරන්න. ඔක්ෙකෝම කර ගන්න. හැබැයි ෙම් රෙට් 
දුක් විඳින මිනිස්සුන්ට ෙදන්න තිෙබන  සහන ටික කපන්න එපා. 
ගිය ෙනොවැම්බර් මාසෙය් ඉඳලා ෙම් වන තුරු සමෘද්ධි සහනාධාර 
දීලා නැහැ. මිලියන 6,800ක්. ශත පහක් ෙගවා නැහැ ෙම් වන තුරු. 
ෙගොවි විශාම වැටුප ෙගවා නැහැ 95,000කට. අෙප් චන්දෙසේන 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා ඡන්ද කාලෙය් විතරක් ගිහිල්ලා එෙහේ 
එක්දහස් ගණනකට නියං සහනාධාර දුන්නා. මම COPE එෙක්දී  
නිලධාරින්ෙගන් ඇහුවා, "ෙකොෙහොමද අනුරාධපුරෙය් විතරක් 
ෙගව්ෙව්, අෙනක් අයට නියඟය ආෙව් නැද්ද?" කියලා.  

ඒ  නිලධාරින් කිව්වා, ඇමතිතුමා කියපු නිසා ෙගව්වාය කියා.  
එතෙකොට මම  ඇහුවා, "එෙහම නම් ආෙයත් ෙගවන්න තව ඇමති 
ෙකෙනක් කියන්න ඕනෑද?" කියා. ෙගොවි විශාම  වැටුප් කමය හැම 
ෙකෙනක්ම දායක ෙවලා කරපු එකක්. ඡන්දය නිසා අනුරාධපුරයට  
විතරක්   ෙගොවි විශාම වැටුප්  දුන්නා.  මම ඇහුවා,  එෙහම නම් 
ඊළඟට වයඹ පළා ෙත් ඡන්දයක් තිෙබනෙකොට වයඹට;  මධ ම 
පළා ෙත් ඡන්දයක් තිෙබනෙකොට මධ ම පළාතට; දකුණු පළා ෙත් 
ඡන්දයක් තිෙබනෙකොට දකුණට ආ දී වශෙයන්ද  ෙගොවි විශාම 
වැටුප ෙදන්ෙන් කියා.  එතෙකොට එෙහම නම්  ෙගොවි විශාම  වැටුප 
ගන්න ඡන්දයක් එන්න  ඕනෑ.   

දැන් ඊළගට  ඔබතුමන්ලාෙග් කටයුතු ගැන බලන්න. මාර්තු 19  
වැනි දා G90506 දරන Air Arabia  ගුවන් යානයක් එනවා. ඒක  
සාජා බලා පිටත් ෙවලා යනවා. ඒක  කටුනායක ඉඳලා මත්තලට 
ඇවිල්ලා, මත්තලින්  සාජාවලට යනවා. ඒ එකක්.  මාර්තු   25 
කටුනායකින් පිටත් වන චීන ගුවන් යානයත් මත්තලින් කරකවලා 
බැංෙකොක් හරහා ෙබයිජිං බලා පිටත් ෙවනවා. ඒ අනික් එක. 
ඊළඟට මාර්තු 26, 27, 29  දින තුෙන් ගුවන් ගමන් තුනක් 
තිෙබනවා.  ඒවා නියම ගුවන් ගමන් තුනක්.  ''කටුනායකින් මාල 
දිවයින බලා යන SriLankan Airlines ගුවන් යානා තුනක් 
මත්තලට ෙගොඩ බා යළි මාල දිවයින බලා පිටත්වනු ලැෙබ්'' 
කියායි සඳහන් ෙවන්ෙන්.   ඉතින් ෙම්ක පුදුම කථාවක්.  ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගුවන් යානෙය් ෙරෝද ෙදක 
ඇතුළට ගන්නෙකොටම  ආෙයත් පහළට දමන්න ෙවනවා.  ගුවන් 
යානය ඉහළට ගිහිල්ලා ටික ෙවලාවක් යනෙකොට ෙරෝද ෙදක 
ඇතුළට ඇකිෙළනවා. ඒ එක්කම -මත්තලට යනෙකොට- ආෙයත් 
ෙරෝද ෙදක එළියට  දමන්න ෙවනවා. ෙම්ක හරියට private bus 
එකක්  වාෙගයි.  මාතර හරහා  ෙකොළඹට යනෙකොට ගාල්ෙලනුත් 
බස්සවලා යනවා වාෙග් වැඩක් තමයි ෙමතැනදි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම්ෙකන්  සිද්ධ ෙවන්ෙන්  ෙමොකක්ද? මාල දිවයිනට 
යන ශී ලන්කන්  ගුවන් යානාවලට මත්තලිනුත් ෙගොඩ බාලා 
යන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. කවුද ෙම්වාෙය් වගකීම භාර ගන්ෙන්? 
කීයක් යනවාද ෙම්වාට?  එක සාමාන  ගුවන් ෙගොඩ බෑමකට 
අෙපන් කීයක් වැය ෙවනවාද?  ලක්ෂ ගණනක් ඉවරයි.  එතෙකොට 
ෙම් පාඩු ලබා තිෙබන SriLankan Airlines  තවත්  පාඩු ලබනවා. 
Mihin Lanka එක තවත් පාඩු ලබනවා. දැන් ෙමතනදි කිව්වා, 
මත්තල නත්තලක්ය කියා. මත්තල නත්තලක් ෙනොෙවයි, වල්මත් 
ෙවලායි  තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක තමයි අද  සිද්ධ ෙවමින් තිෙබන්ෙන්.  
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  ෙකොල්ෙලක්  motorcycle 
එකකට ෙතල් ටිකක් ගහ ෙගන ගිහින් තමන්ෙග් ගෑණු ළමයා 
බලලා එනවා වාෙග්  වැඩක් තමයි ෙම් ෙවන්ෙන්. ඇයි? ෙමතැනින් 

ගිහිල්ලා මත්තලින් බහිනවා. මත්තල ඉඳලා ආපහු මාලදිවයිනට 
යනවා.  මම ඒකයි අහන්ෙන්. කරුණාකර ෙම්ෙක්  plan එක 
ෙමොකක්ද කියා කියන්න. ෙම්ෙකන් ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවන්ෙන්? 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් වාෙග් තවත්  කරච්චලයක් හදා ගත්තු එක 
විතරයි ෙම්ෙකන් සිද්ධ ෙවන්ෙන්. තව ටිකක් කල් ගියාම 
ඔබතුමන්ලා කියාවි, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙලත් අපි පවරනවාය කියා.  
ඊළඟට තව ටිකක් කල් ගියාම  කියාවි, මත්තලත් පවරනවාය 
කියා. මත්තලත් හදපු අයටම -චීන්නුන්ටම- පවරාවි. චීන්නුන්ට 
තමයි ෙම්ක පවරන්න ෙවන්ෙන්. ඇයි?  ෙම්ක හදන්න ගත්තු ණය 
ෙගවන්න බැරි වුණාම අපට  විශාල අර්බුදයකට යන්න  ෙවනවා. 
ඔබතුමන්ලා ජපානයට ගිහින් අවුරදු 40ක soft loan එකක් 
ෙගනාවා. ඒකට කමක් නැහැ. ඒ මුදල් ෙයොදවලා කරන කටයුතු 
ගැනත්  කියන්න ඕනෑ.  විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා කිව්වා,  මාතර-
ෙබලිඅත්ත ෙර්ල් පාෙර් එක කිෙලෝ මීටරයක් හදන්න ෙකොච්චර 
වැය ෙවනවාද  කියලා. ෙම් සල්ලිවලට ෙමොනවාද ෙවන්ෙන්? අපි 
ඒකයි අහන්ෙන්. ඒක තමයි ෙමතැන තිෙබන පශ්නය. තව සති 
ෙදකකින් විතර  මත්තල ගැන මම ආෙයත් කථා කරන්නම්. ගුවන් 
යානා ගමන්  ගැන විස්තර ටික  අතට ගත්තාම  මත්තලින් බහින 
ඒවා ටික කියාෙගන යාවි. මත්තලට යනකම් ගිහිල්ලා, මත්තලින් 
බැහැලා ආපහු ෙමෙහේ එනවා.  මත්තලින් වත්තලට යනවා. ඒක 
තමයි අද  සිද්ධ ෙවමින් තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
කිලිෙනොච්චි යනවාය කියා මැදවච්චිෙය ගියා වාෙගයි. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒක කිව්ෙව් මම ෙනොෙවයි. ඒක මට  අදාළ නැහැ.  

ඔබතුමන්ලා  උපාධිධාරින්ට  පත්වීම් දුන්නා.  අද වනෙකොට අලුත්  
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර තිෙබනවා.  දැන් ඒ ෙගොල්ලන්ට හමුදා  
පුහුණුවක් ෙදන්න යනවා. හමුදා පුහුණුව සඳහා යාමට අදාළ 
භාණ්ඩ ලැයිස්තුවක් එවා තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙගෙනන්න  තිෙබන 
ෙද්වල් දැක්කාම බඩ, පපුව පත්තු ෙවනවා. ෙමොකද, ඒ එක 
ළමෙයකුට රුපියල් 10,000යි හම්බ ෙවන්ෙන්. ගම්පහ  
දිස්තික්කෙයන් තමයි ඒක ඉස්ෙසල්ලාම පටන් ගන්න යන්ෙන්. 
ෙමොකක්ද ඒකට කියන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] රට නගන නිල් 
රැල්ල?  නැහැ, නැහැ.   නිල්ල නගන ස්වර්ණ කිකිණි රාෙව්.  ඒක 
තමයි  කියන්න  තිෙබන්ෙන්.  [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, 
මම කියා ෙදන්නම්. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් 
ෙම් ෙගොල්ලන්ට ෙගෙනන්නය කියා තිෙබන  භාණ්ඩ ලැයිස්තුව 
බලන්න.  අත් දිග කමිස ෙදකයි, අත් ෙකොට කමිස ෙදකයි, දිග 
කලිසම් ෙදකයි. ෙකොට කලිසම් හතයි, කලිසමට ගැළෙපන          
බඳින පටි එකයි.  

ඊළඟට උපාධිධාරිනියන් සඳහා ෙග්න්න කියපු බඩු මම දැන් 
කියන්නම්. සාරි ෙදකයි, සාරියට ගැළෙපන පාවහන් යුගල් එකයි, 
ටී ෂර්ට්ස්, ෙඩනිම් කලිසම් අවශ  පරිදි. දිග කලිසම්, ගවුම්, බ්ලවුස ්
අවශ  පරිදි. ඊළඟට ෙකොට්ට, ෙමට්ට, ඇඳ ඇතිරිලි. ෙම්වා 
training එකට අරෙගන යන්න ඕනෑ. කවුද ෙම් අය? අෙප් 
උපාධිධාරින්, රජෙය් ෙසේවයට බඳවා ගත්ත කට්ටිය. ෙම් අයට 
රුපියල් 10,000යි හම්බ වන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට මම 
කියන්නම්. කරුණාකරලා ෙම්වා ගැන ෙහොයා බලන්න. මුදල් 
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමන්ලා දැන් නිලධාරින්ෙග් මැදිරිෙය් 
ඉන්නවා ෙන්. ඔබතුමන්ලා  ෙම්වා ගැන ෙහොයා බලන්න.  මෙග් 
ආසනෙය්, පඬුවස්නුවරට ගිහින් මම ෙහොයා බැලුවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ ළමයි පදවියට දමා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් 
අනුරාධපුරයටත් එහා. ෙම් එක ළමෙයකුට රුපියල් 10,000යි 
ලැෙබන්ෙන්. ඒ ළමෙයකුට ෙබෝඩිම් ගාස්තු වශෙයන් රුපියල් 

735 736 

[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා] 



2013 මාර්තු 19 

6,500ක් යනවා. අම්මා තාත්තා අසනීප ෙවලා ඒ ළමයා ෙගදර 
ආෙවොත් අර රුපියල් 10,000න් 350ක් කපනවා. ඉන්න ෙබෝඩිමට 
රුපියල් 6,500ක් යනවා. එතෙකොට ඒ ළමයාට ඉතුරු වන්ෙන් 
කීයද? ෙම් අයෙගන් සමහරු බැඳපු අය. ඒ සමහර අයට ළමයි 
ලැෙබන්නත් ඉන්නවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
තමුන්නාන්ෙසේලා උපාධිධාරින්ට ෙමොනවාද කෙළේ?  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙමෙහමයි ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම්ක යම් කමෙව්දයක් අනුව 

කරන්න තිබුණා ෙන්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔබතුමන්ලා උපාධිධාරින්ට ෙමොනවාද දුන්ෙන්?  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම දන්නවා. ෙදන්න පුළුවන් නම් ෙදන්න ඕනෑ. නැත්නම් 

ෙනොදී ඉන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] හරි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙදන්න 
පුළුවන් නම්  දුන්නාට කමක් නැහැ. ෙදන්න බැරි ඒවා දීලා තමයි 
ෙමෙහම ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙදන්න බැරිවීෙම් පතිඵලය. 
ෙමච්චර ගණනකට අපි ෙදන්න කිව්ෙව් නැහැ. මම ගිහින් නඩුව 
දැම්ෙම් නැත්නම් ඔය එක්ෙකෙනකුටවත් රැකියා හම්බ වන්ෙන් 
නැහැ. ඔබතුමන්ලා රැකියා දුන්ෙන් ෙපෞද්ගලිකව ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් උපාධිධාරින්ට.  එෙහමයි දුන්ෙන්. මතක තියා ගන්න. 
ඔය 58,000කට දුන්ෙන් මම ගිහින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩුව දමපු 
නිසායි. නැත්නම් හම්බ ෙවයි. ඔබතුමන්ලා ඔෙහොම ෙදන්ෙන් 
නැහැ.  

ෙමෙහම දුන්නාට පස්ෙසේ ඒ අයට ෙමොකක්ද කෙළේ? අන්තිමට 
ෙම් අය බඩු ලැයිස්තු අරෙගන යන්න ඕනෑ. ඔබතුමා ෙම්ක 
ෙහොයලා බලන්න.  කරුණාකරලා ඒ අයෙග් ගම්වලට පත්වීම් ටික 
ෙදන්න. ඒකයි අප ඉල්ලන්ෙන්.   

 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් එකම උපාධිධාරිෙයකුටවත් 

රස්සාවක් දුන්නාද?  
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙමතුමාත් හිටපු ආණ්ඩුව තමයි ඍණ එකයි දශම ෙදකට- 

[බාධා කිරීමක්]  ඉන්න, ඉන්න. කලබල ෙවන්න එපා. 1998 දී 
ෙමතුමා ආණ්ඩුව පැත්තට ගිහින් ෙමොකක්ද හදනවා කිව්ෙව්? පාට 
පාට තිෙබන ෙද්දුන්නක් හදනවාය කිව්වා. ඒ ෙද්දුන්න හදන්න 
තමයි ෙමතුමා  1998 දී අෙප් පක්ෂෙය් හය ෙදෙනක් එක්ක 
ආණ්ඩුව පැත්තට ගිෙය්. එෙහම ගිහිල්ලා 2001 ෙවන ෙකොට අපට 
භාර දුන්ෙන් ඍණ එකයි දශම ෙදකක ආර්ථිකයක්. මතක තියා 
ගන්න. ඒෙක් උපාධිධාරින්ට රැකී රක්ෂා ෙදන්න බැහැ. ඇයි? ණය 
පතිශතය 105ට. ආර්ථික වර්ධනය ඍණ එකයි දශම ෙදකට ගිහින් 
තිබුණු ආර්ථිකයක් තිබුෙණ්.  එෙහම ආර්ථිකයක් තිබුෙණ්. 

 අද අපට තව කාරණයක් ගැන කථා කරන්න තිෙබනවා.  
[බාධා කිරීමක්] මට බාධා කරන්න එපා. බලන්න, ඊෙය් ෙපෙර්දා 

දින ෙදකකදී තමිල්නාඩුෙව්දී අෙප් හාමුදුරුවන්ට පහර දුන්නා. 
තමිල්නාඩුෙව් අන්තවාදීෙයෝ පාරට බැහැලා අෙප් රටින් ගිය 
වන්දනාකරුවන්ට පහර දුන්නා.  අෙප් ෙගෞරවණීය ස්වාමීන්දයන් 
වහන්ෙසේට පහර දුන්නා. ෙම්වා දැක්කාම සිංහල ෙබෞද්ධයන් වන 
අපට හරිම ෙව්දනාවක් දැෙනනවා. කවුද ෙම්වා ඇති කෙළේ? ෙම් 
ලංකාව ඇතුෙළේ මුස්ලිම් ජනතාවට ඉන්න ෙදන්ෙන් නැහැ.  
"හලාල්" කියලා එකක් පටන් ගත්තා. ඒකට ආණ්ඩුෙව් 
සහෙයෝගය තිබුණා. ඒකට ආණ්ඩුෙව් සහෙයෝගය තිබුෙණ් නැහැ 
කියලා කවුරු හරි කියන්න බලන්න මට? මම ඒක ඔප්පු කර 
ෙපන්වන්නම්. තමුන්නාන්ෙසේලා ඇමතිවරු එක්ෙකෙනක් 
ෙදන්ෙනක් කියයි, "අෙන් අප නම් ඕවාට  නැහැ, අප සද්ද නැතිව 
හිටියා, අප දන්ෙනත් නැහැ" කියලා. හැබැයි ආණ්ඩුව ෙම් හලාල් 
පශ්නෙය්දී- [බාධා කිරීමක්] අස්වර් මන්තීතුමා ඉඳගන්න, කෑ 
ගහන්ෙන් නැතිව. ෙම් මුස්ලිම් ජනතාව ෙවනුෙවන් කථා 
කරන්ෙන් නැති  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

සිංහල ෙබෞද්ධයන් විධියට අප මුස්ලිම් ජනතාව ෙවනුෙවන් කථා 
කරනවා. මම  කියන්ෙන් මුස්ලිම් ජනතාවට ෙදෝහිෙයෝ ෙවන්න 
එපාය කියලා.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Dayasiri Jayasekara, please wind up now.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම තව විනාඩියක් ෙදකක් ගන්නවා.  
 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක් ෙදන්න පුළුවන්.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
තව ෙවලාව තිෙබනවා. TNA එෙක් සම්පන්දන් මන්තීතුමාෙග් 

විනාඩි 5ක් මට ගන්න කිව්වා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පශ්නය ඇද්දාට 
පස්ෙසේ ෙමොකද වුෙණ්? ලංකාව ඇතුෙළේ මුස්ලිම් ජනයාට විරුද්ධව 
දැවැන්ත අර්බුද, පශ්න මතු වුණා.  

ෙම්වා පිටුපස සිටිෙය් කවුද? ෙම්වාට උඩ ෙගඩි දුන්ෙන් කවුද? 
ෙම් සිදුවීම් වැටලීමට ෙපොලීසියට අත ගහන්න බැරි වන විධියට 
වැළැක්වූෙය් කවුද? අප අහන්ෙන් ඒකයි. ෙපෝස්ටර් ගහන්ෙන් 
ෙපොලීසිෙයන්. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් කරන ෙකොට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? 
මම සිංහල අන්තවාදිෙයකුත් ෙනොෙවයි; ෙදමළ අන්තවාදිෙයකුත් 
ෙනොෙවයි; මුස්ලිම් අන්තවාදිෙයකුත් ෙනොෙවයි. මා ඒ සියල්ලට 
විරුද්ධයි. මා එදත් කිව්ෙව් ඒකයි. අප සියලු ෙදනා එකට ජීවත් 
ෙවන්න ඕනෑ ෙම් රෙට්. තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් ෙමොකක්ද කරලා 
තිෙබන්ෙන්? ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන පශ්නයත් එක්ක අපි ජිනීවා 
මානව හිමිකම් කමිටුවට යන ෙකොට ඇති වන තත්ත්වය 
ෙමොකක්ද? මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එදා ඊශායලයට විරුද්ධව 
පලස්තීනයත් එක්ක එකතු වුණා. එතුමා කිව්වා, මුස්ලිම් සෙහෝදර 
රටවලට අපි සහෙයෝගය ෙදන්න ඕනෑ කියලා. අද ෙමොකක්ද සිද්ධ 
ෙවමින් තිෙබන්ෙන්? ජිනීවා මානව හිමිකම් කමිටුෙව්දී අපට 
විරුද්ධව ෙගෙනන ෙයෝජනාවලට මුස්ලිම් රටවල් සියල්ල 
සහෙයෝගය ෙදන්ෙන් නැති තැනකට අද තල්ලු ෙවමින් තිෙබනවා. 
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ඇයි ඒ? ඒකට ෙහේතු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙවනත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
ෙම් කරන කටයුත්තට විරුද්ධව ෙම් රට ඇතුෙළේ ආණ්ඩුවක් 
විධියට යම්කිසි පියවරක් ගත්ෙත් නැහැ කියලා ඒ රටවල් සියල්ල 
විශ්වාස කරන එකයි ෙහේතුව. අද අෙනක් පත්තරවලත් දාලා 
තිබුණා, දකුණු ඉන්දියාෙව් පහර දීමට ෙදමළ අන්තවාදින් විතරක් 
ෙනොව මුස්ලිම් අන්තවාදිනුත් සහෙයෝගය ෙදනවා කියලා. ෙම්කයි 
දැන් ෙමය තල්ලු ෙවලා තිෙබන තැන. අද ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? අපි දවිඩ ජනතාවට ආදෙරයි. අපි හැම දාම 
කියන්ෙන් කරුණාකර දවිඩ ජනතාව රවටන්න එපා කියලායි.  

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනයට එහා යනවා කියලා; Thirteen Plus 
කියලා; දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයට එහා ගිය 
බලයක් ෙදනවා කියලා ෙදමළ ජනතාව රැවටීෙම් පතිඵලය තමයි 
දැන් ෙම් ඇති ෙවමින් තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ජනාධිපතිතුමා ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා ෙපොෙරොන්දු වුණා, දහතුන්වන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයට එහා ගිය බලයක් ෙදනවා 
කියලා. දැන් ඉන්දියාව එය අසමින් සිටිනවා. ඉන්දියාව අද පකාශ 
කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? දකුණු ඉන්දියාෙව් ඉන්න කරුණානිධි, 
ජයලලිතා ඇතුළු අය ගිහින් කියනවා, ලංකාවට විරුද්ධව ෙගෙනන 
ෙයෝජනාවට ඉන්දියාව සහෙයෝගය දිය යුතුයි, එෙහම 
ෙනොවුෙණොත් අපි ෙහට උෙද් අයින් ෙවනවා කියලා. ෙම්ක 
දැවැන්ත අර්බුදයක්. කවුරු හරි හිතනවා නම් ෙහට උෙද්, අනිද්දා 
උෙද් ෙම්වා ෙෂේප් කර ගන්න පුළුවන් කියලා, තමුන්නාන්ෙසේලාට 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙලොකු වැරැදීමක් කියලා මා කියන්න 
කැමැතියි. ෙම්වා දවස ගණෙන් එනෙකොට අපි දිගින් දිගට 
ආණ්ඩුවට කිව්වා, කරුණාකර ෙම්කට විරුද්ධව යම්කිසි පියවරක් 
ගන්න කියලා. ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්? මුස්ලිම් ජනතාව කැඳවලා 
කිව්වා, මුස්ලිම් නායකයන් කැඳවලා කිව්වා අපි තමුන්නාන්ෙසේලා 
බලා ගන්නවා, යූඑන්පී එකත් එක්ක එකතු ෙවන්න එපා කියලා. 
එච්චරයි කිව්ෙව්. ෙවන එකක් ෙනොෙවයි කිව්ෙව්.  

යූඑන්පී, ශී ලංකා ෙභ්දය ෙනොෙවයි ෙමතැන තිෙබන පශ්නය. 
ෙමතැන සමස්ත මුස්ලිම් ජනතාවට පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමතැන 
සමස්ත ෙදමළ ජනතාවට පශ්නයක් තිෙබනවා. අවුරුදු ගණනක් 
තිස්ෙසේ අෙප් රෙට් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් ජනතාවට එල්ල වූ 
තර්ජනයට එෙරහිව නැඟිටලා, අප ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා ඒ 
අර්බුදය ෙදයියෙන් කියලා අවසන් කර දමා තිෙබන ෙවලාවක් 
ෙම්ක. තස්තවාදය අවසානයි. නමුත් ෙදමළ ජනතාවෙග් පශ්න 
විසඳලා නැහැ. ෙදමළ ජනතාව පැහැර ෙගන යෑම්, මර්දනය කිරීම්, 
ඔවුන්ෙගන් කරන පළිගැනීම්, ඔවුන්ට කරන පහර දීම් තවම ඉවර 
නැහැ. ඒ නිසා අප කියන්ෙන් කරුණාකර ඉන්දියාවත් එක්ක 
එකතු ෙවලා දැන්වත් ෙම්කට විසඳුමක් ෙදන්න කියලායි. 
ඉන්දියාෙව් මධ ම රජයත් එක්ක කථා කරන්න.  

මම දැක්කා ෙහළ උරුමෙය් අෙප් චම්පික රණවක මහත්මයා 
කියා තිෙබනවා, ඉන්දියාෙව් යන එක නතර කරන්න කියලා; 
දකුණු ඉන්දියාෙව් යන එක නතර කරන්න කියලා. ඒක පුදුම 
කථාවක්. ඒ කියන්ෙන්, වන්දනාෙව් යන එක නතර කරන්න 
කියන එකයි. ෙහේතුව, එෙහේදි ගහන නිසයි. දැන් ඒකද විසඳුම? 
ෙහට අනිද්දා ෙම් සිංහල අන්තවාදින් ගිහිල්ලා වැල්ලවත්ෙත් 
ෙකෝවිලකට, ෙදකකට පැනලා පූසාරිලා  ෙදෙදනකු අරෙගන 
ගිහිල්ලා ගිනි තැබුෙවොත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවාද කියන්ෙන්? 
ෙම් ජාතිවාදි රැල්ල දැන්වත් මර්දනය කරන්න කටයුතු කරන්න 
කියලායි අප ඉල්ලන්ෙන්. ෙම්ක ෙල්සිෙයන් නතර ෙවන වැඩක් 
ෙනොෙවයි. ෙම්ක ඉතා ඉක්මනින් ගිනි තියන්න පුළුවන් වැඩක්. 
දකුණු ඉන්දියාෙව් දවිඩ ෙද්ශපාලනඥයන්ට අප කියන්න 
කැමැතියි, කරුණාකර ෙබොර දිෙය් මාළු බාන්න ලෑස්ති ෙවන්න 
එපා කියලා. අෙප් සිංහල ජනතාවට එෙහේදි හිරිහැර කරන ෙකොට, 
අෙප් හාමුදුරුවරුන්ට පහර ෙදන ෙකොට ලංකාෙව් සිංහල 
ෙබෞද්ධයා බැරි ෙවලාවත් ගිහින් වැල්ලවත්ෙත් ඉන්න ෙදමළ 
ජනතාවට හිරිහැර කරන්න පටන් ගත්ෙතොත් කවුද වග කියන්ෙන් 

ඒකට? ෙමන්න ෙම් තැනට ෙම් පශ්නය උග ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. 
 "ජිනීවා, ජිනීවා" කියන ෙකොට, ඔබතුමන්ලා හැම දාම කාට හරි 
ෙචෝදනා කරලා නිකම් ඉන්නවා; කාට හරි කෑ ගහලා නිකම් 
ඉන්නවා. Channel 4 එකට නඩු දමනවා කිව්වා ෙකෙහළිය 
රඹුක්වැල්ල මහත්මයාලා. මම කියනවා දමපු නඩුව ෙකොෙහේද 
තිෙබන්ෙන් කියා කරුණාකර කියන්න කියලා. මහා ෙලොකුවට 
කියනවා ජිනීවා එෙක් ඉදිරිපත් කරන ඒවා අසත ය කියලා. 
අසත ය නම් ඔප්පු කරන්න. බැරි නම් නිකම් අසත යට ඒ වාෙග් 
කථා ෙනොකියා ඉන්න. Channel 4 එකට විරුද්ධව නඩු දමනවා 
කියපු ෙම් ආණ්ඩුෙවන් මා අහන්න කැමැතියි කවදාද Channel 4 
එකට නඩු දමන්ෙන් කියලා. Channel 4 එකට පස්ෙසේ තවත් 
එකක් එනවා. Killing fields ෙනොෙවයි. තවත් එකක් එනවා 
ඊළඟට.     

ෙම්වා දවස ගණෙන් ෙගනැවිත් ෙපන්වන විට දකුණු ඉන්දියාව 
රත් ෙවනවා. ඊළඟට දකුණු ඉන්දියාෙව් අන්තවාදිෙයෝ උත්සාහ 
කරනවා අෙප් අහිංසක අම්මලා  තාත්තලාට පහර ෙදන්න; 
හාමුදුරුවරුන්ට පහර ෙදන්න. ඒක පටන් ගත්ෙත් 
ෙද්ශපාලනඥයි න්ෙගන්. මම කියනවා කරුණාකරලා ෙම්කට අත 
ගහන්න කියලා. ෙලොකු විනාශයකටයි අපි යන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම බලන්න, අද 
ෙම් රෙට් තිෙබන  ආර්ථික අර්බුදය. අද රට ඇතුෙළේ ආර්ථික 
අර්බුදයක් තිෙබනවා. අද ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා 
ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් තිබුණ සල්ලි රුපියල් මිලියන 
702ක් ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම රුපියල් මිලියන 800ක් විදුලි සංෙද්ශ 
නියාමන ෙකොමිෂන් එෙකන් -ෙටලිෙකොම් එෙකන්- ගන්නවා. 
තිෙබන සල්ලි ටික යටින් අදිනවා.  විමල් වීරවංශ මහත්මයා 
කියනවා, ආර්ථික ඝාතකෙයෝ ඉන්නවා කියලා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිවරු තමුන්නාන්ෙසේලා. තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි කැබිනට් 
එෙක් ඉන්ෙන්. කැබිනට් එෙක් ඉන්න නායකයා ජනාධිපතිතුමා. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Dayasiri Jayasekara, please wind up now.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව එක විනාඩියක් 

ලබා ෙදන්න. කැබිනට් එෙක් ඉන්න ඇමතිවරුන් තමයි මුදල් 
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමාව පත් කරන්ෙන්; පත් කරන්න 
නායකත්වය ෙදන්ෙන්. කැබිනට් එක සාමූහිකව වග කියන්න 
ඕනෑ. නමුත් කැබිනට් මණ්ඩලය සාමූහිකව වග කියන්නට ඕනෑ 
අවස්ථාෙව්දී විමල් වීරවංශ මහත්මයා ඇවිත් කියනවා, ආර්ථික 
ඝාතකෙයක් ඉන්නවා කියලා. පී.බී. ජයසුන්දර මහත්මයාටයි 
එෙහම කියන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, ෙපේමදාස 
මහත්මයාෙග් කාලෙය් පාස්කරලිංගම් මහත්මයා හිටියා. ඊළඟට 
හිටියා ඒ.එස්. ජයවර්ධන මහත්මයා. ඒ සියලුම ෙදනා කරන්ෙන් 
ජනාධිපතිවරු කියන විධියට වැඩ කිරීම. ඒකයි කරන්ෙන්. දැන් 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? දැන් අන්තිමට පී.බී. ජයසුන්දර 
ආර්ථික ඝාතකයා ෙවලා. ආර්ථික ඝාතකයා පී.බී. ජයසුන්දර නම්, 
ඒ ආර්ථික ඝාතකයා පත් කරන්ෙන් කවුද? ආර්ථික ඝාතකයා පත් 
කළ අය ගැන වග කියන්ෙන් කවුද? අන්න එතැනට තමයි අද අපි 
පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම කියන්ෙන් කරුණාකරලා 
දැන්වත් නිවැරදි මාවතට ෙම් ආර්ථිකය අරෙගන යන්න කියලායි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හදයි; 
තමුන්නාන්ෙසේලා හම්බන්ෙතොට වරායවල් හදයි; තව තව ෙද්වල් 
හදයි. නමුත් ඒවාෙය් බර අහිංසක දුප්පත් මිනිසුන්ෙග් පිට උඩට 
වැෙටනවාය කියන එකත් මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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[අ.භා. 2.41] 
 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  ෙම් සංෙශෝධන පනත් 

පිළිබඳව අදහස් පකාශ කිරීමට අවස්ථාව සලසා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මට ෙපර කථා කළ අෙප් කුරුණෑගල දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමා මතු කළ කාරණා 
කිහිපයකට පිළිතුරු ෙදන්නට ඕනෑ කියලා මට හිතුණා. ගුවන් 
ෙසේවය ගැන, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ගැන, විෙශේෂෙයන් මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ ගැන එතුමා යම් යම් කරුණු මතු කළා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා ඉතිහාසෙය් තිබුණු ෙලොකුම සිහිනයක් තමයි ඊෙය් අපි 
විවෘත කළ මත්තල ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ. අද ගරු 
දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා කියනවා නම් ෙම්ක රාජපක්ෂ නම 
දමා ගැනීමක්, එෙහම නැත්නම් තමන්ෙග් පෙද්ශෙය් ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළක් ඉදි කර ගැනීමට පුංචි කාලෙය් තිබුණු සිහිනයක් 
සාක්ෂාත් කර ගැනීමක් කියලා ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම අසත යක්. 
එෙහම සිහින තිෙබනවා. නායකයින්ට එෙහම සිහින තිබුණාට 
කමක් නැහැ. ඒක ෙහොඳයි. නමුත් ෙමතැන එතැනින් එහාට ගිය 
දැවැන්ත වටිනාකමක් තිෙබනවා. ඊෙය් විවෘත කළ ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළට සිවිල් ගුවන් ෙසේවා ඉතිහාසෙය් විශාල වටිනාකමක් 
තිෙබනවා. අෙප් රෙට් කටුනායක ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
ඉදි කළාට පසුව ඒ  හරහා ෙම් රටට ලැබුණු වාසි රාශියක් 
තිෙබනවා. මම හිතනවා 1950 ගණන්වල සිට ෙම් ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළන් ලැබුණු airport tax එක විතරක් එකතු කරලා 
බැලුවා නම් ෙම් රෙට් තව ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් කිහිපයක් 
හදන්න පුළුවන් මුදලක් අෙප් රටට එකතු වුණා කියලා. ඊට 
අමතරව ෙර්ගුව හරහා, ෙවනත් ෙවෙළඳ ව ාපාර හරහා සහ ජාතික 
ගුවන් ෙසේවය සහ අෙනකුත් ගුවන් ෙසේවාවන් හරහා දැවැන්ත 
මුදලක් ෙම් ගුවන් ෙතොටුෙපොළට එකතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ මුදල් 
සියල්ල අන්තිමට භාණ්ඩාගාරයටයි එන්ෙන්. ඒ මුදල්  
භාණ්ඩාගාරය හරහා ෙවනත් ෙවනත් ව ාපෘතීන්වලට ෙයොදවනවා.  
එෙහම ෙයොදවන්ෙන්  නැතිව හම්බ කළ සියලු මුදල් සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවෙය්ම තිබුණා නම් තවත් ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් රාශියක් 
හදන්න තිබුණා. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් 
නායකයාට ෙකොන්දක් තිබුණා ෙම් ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හදන්න. මම 
වෘත්තිෙයන් ගුවන් නියමුෙවක්. 

මම  ෙම් කාරණය  කියන්නට  ඕනෑ. ෙම් ගැන දන්ෙන් නැතිව, 
කථා කරනවා. කථා කරලා යනවා. අද අෙප් රටට එන ගුවන් 
යානාවල  සහ අෙප් රෙටන් පිට වන ගුවන්  යානාවල  අමතර 
ඉන්ධන  පමාණයක් ෙගන යන්න  ඕනෑ.  ඒ අපට  විකල්ප  ගුවන් 
ෙතොටුපළක්, අමතර ගුවන් ෙතොටුපළක් නැති නිසායි. ෙමහාට land   
කරන aircraft,  ෙමෙහන් take off   කරන aircraft විශාල ඉන්ධන 
පමාණයක් ෙගන යනවා ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි.  
ඇයි? හදිසි අවශ තාවක් වුෙණොත් ෙම් රෙට් තවත් ගුවන් 
ෙතොටුපළක් නැති නිසා ඉන්දියාවට යන්නට  ඕනෑ. ඉන්දියාවට  
ගිහින්  land කරලා, ෙගොඩ බැසස්වීෙම් ගාස්තු ෙගවලා, තවත්   
විශාල මුදලක් දීලා නැවත වතාවක් ඉන්දියාෙව්දී ඒ දැවැන්ත 
ඉන්ධන පමාණය  පුරවා ෙගන  යනවා. ෙමහාට  අමතර ගුවන් 
ෙතොටුපළක් ෙනොතිබුණු නිසා, හැම දාම ෙමහාට එන යන හැම 
ගුවන් යානාවක්ම ඉන්ධන සඳහා විශාල මුදලක් වැය කරනවා. ඒක 
ගුවන් නියමුෙවෝ සියලු ෙදනාම දන්නවා. ඒක ජාතික ගුවන් 
ෙසේවෙය් ගුවන් නියමුෙවෝත්  දන්නවා. ජාත න්තර ගුවන් ෙසේවාෙව් 
නියමුෙවෝත් දන්නවා. විකල්ප ගුවන් ෙතොටුපළක් නැති නිසා ෙම් 
රටට එන්නට තිබුණු විශාල මුදලක්  නාස්ති වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මට  එවැනි අවස්ථාවක් 
එළඹුණා. බැංෙකොක් නුවර සිට ලංකාවට  එනෙකොට  ලංකාෙව් 
ගුවන් ෙතොටුපෙළේ  කාලගුණික තත්ත්වය ෙහොඳ නැහැයි කිවූ නිසා  
ඉන්දියාෙව් ටිචුරාපලි, ඉන්දියාෙව් ටිවැන්ඩම් කියන ගුවන් 

ෙතොටුපළවලට  අප ගුවන් යානා ෙගන ගිහින්  තිෙබනවා. ඒ සඳහා 
දැවැන්ත මුදලක් නාස්ති ෙවලා තිෙබනවා. ෙමතැන ඇවිත් 
ෙමතුමන්ලා අසත  කථා කරනවා; කරුණු කාරණා දන්ෙන් 
නැතිව කථා කරනවා. ෙම් දත්ත දුන්නු අයත්   එක්ක ඉස්ෙසල්ලා 
ෙම් ෙගොල්ෙලෝ  කථා කරන්න  ඕනෑ. මත්තල ගුවන් ෙතොටුපළ ඉදි 
කිරීම  තුළින් ෙම් රටට ලැෙබන ආර්ථික වාසිය ඉතා විශාලයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද තවත් කාරණාවක් 
කිව්වා. ගුවන් ෙතොටුපළක් ඉදි කළ ගමන්ම  ගුවන් යානා එන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් ගුවන් ෙතොටුපළ  market  කරන්න  ඕනෑ.  අප එෙහම 
කියන්ෙන්, ෙම් ගුවන්   ෙතොටුපෙළේ ව ටිනාකම ගැන හිතලායි.   එක 
පැත්තකින් ෙමයින් සිවිල් ගුවන් ෙසේවයට ෙලොකු වාසියක් 
ෙවනවාය කියා අප කිව්වා. අෙනක් පැත්ෙතන් හම්බන්ෙතොට 
කියන්ෙන් ෙකොෙහේ ද? අප පුංචි කාලෙය් බැද්ෙද්ගම නවකථාව 
කියවනෙකොට  හම්බන්ෙතොට මිනිස්සුන්ෙග්  ජීවන තත්ත්වය -
සිළිඳුෙග්,  බබුන්ෙග්  ජීවන රටාව- ඒ  නවකථාව තුළින් දැක්කා.   
හම්බන්ෙතොට කියන්ෙන් දුෂ්කර පරිසරයක් තිෙබන පෙද්ශයක්. ඒ 
කාලෙය් තරුණ පිරිස්  මත්තල ගංජා වැව්වා. කුරක්කන් කාලා, 
කැකිරි කාලා  ජීවත් ෙවච්ච  මිනිස්සු. ඒ දුෂ්කර පරිසරයත් එක්ක, 
ඒ කර්කෂ බිමත් එක්ක තමන්ෙග් ජීවිතය ගැට ගසා ගත් මිනිස්සු. 
ඒ මිනිසුන්ට ෙම්ක ෙලොකු සිහිනයක්. දැන් ඒ මිනිසුන්ෙග් සිහිනය 
සැබෑ ෙවනවා, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. ඇයි  මා 
එෙහම කියන්ෙන්?  අපට ෙකොච්චර සිහින තිබුණත් අප ෙලෝකය  
දකිනෙකොට තමයි, ෙලෝකයත් එක්ක එකකු ෙවනෙකොට තමයි 
අපට දියුණු ෙවන්න   හිෙතන්ෙන්. මත්තල  ගුවන් ෙතොටුපළට  
මගීන් එනෙකොට, එතැනින් අෙප් මගීන් යනෙකොට, ජාත න්තර 
 ෙලෝකයත් එක්ක අෙප් ෙලෝකය සම්බන්ධ ෙවනෙකොට  
හම්බන්ෙතොට කර්කෂ බිෙම් ජීවත් වන දුප්පත්  අහිංසක ෙගොවි 
ජනතාව  ෙම් ෙලෝකය දකිනෙකොට,  ඒ ෙලෝකයත් එක්ක  එකතු 
වන්නට ඒ ජනතාවට සිහින ඇති ෙවනවා;   ආකල්පමය ෙවනසක් 
ඇති ෙවනවා. ෙම්ක දැවැන්ත විප්ලවයක් ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි.  1989 කාලෙය්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය  විශාලම 
තරුණ සංහාරයක් කෙළේ හම් බන්ෙතොට පෙද්ශෙය්යි. ඔය පෙද්ශය 
තමයි  ෙම් රෙට් පන්ති පරතරය නිසා; සමහර ෙවලාවට ඇති හැකි 
අයෙග් හැකියාවන් දැකලා, ඒ අයට තිෙබන ෙද්වල් දැකලා 
තමන්ට ඒ ෙද්වල් නැති නිසා ඇති හැකි අය සමඟ ෛවරෙයන් 
තරුණ කැරළි ඇති ෙවච්ච පෙද්ශය.  ඔය වාෙග් තැනක ගුවන් 
 ෙතොටුපළක් ඇති වනෙකොට,  නව ෙලෝකයත් එක්ක ඒ ජනතාව 
මුහු වනෙකොට ඇයි අප ඊර්ෂ ා කරන්ෙන්?   ඒක කරන්නට එපා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ එක පාරටම ෙනොෙවයි, කමකමෙයන් දියුණු වන්නට  
ඕනෑ. කටුනායක ගුවන් ෙතොටුපළ ආරම්භ කළ කාලෙය්ත් 
එෙහමයි. කටුනායක ගුවන් ෙතොටුපළ ඇති ෙවනෙකොට අෙප් රෙට් 
රත්මලාන ගුවන් ෙතොටුපළ තිබුණා. ෙවනත්  ෙවනත් ගුවන් 
ෙතොටුපළවල් තිබුණා. ෙම් රෙට් සිවිල්  ගුවන් ෙසේවා ඉතිහාසෙය් 
විශාල ෙවනසක්  කටුනායක ගුවන් ෙතොටුපළ හරහා සිද්ධ වුණා.  

කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොලත් එක්ක තමයි ගම්පහ දියුණු 
වන්ෙන්. කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොලත් එක්ක තමයි වයඹ 
දියුණු වන්ෙන්. කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොලත් එක්ක තමයි 
උතුරු මැද පළාත, අෙප් පෙද්ශ දියුණු වන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  අපි ඊෙය් මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ විවෘත කරන අවස්ථාවට ගියා. මත්තල ගුවන් 
 ෙතොටුෙපො ෙළේ ඉඳලා ඇල්ල වැල්ලවාය, බණ්ඩාරෙවල පෙද්ශයට 
යන්න ගතවන්ෙන් පැයයි, එකහමාරයි. එතැන ඉඳලා පාසිකුඩා, 
මඩකළපුව පෙද්ශයට පැයයි එකහමාරයි. ගාල්ලට, මාතර ට 
පැයයි, එකහමාරයි. අධිෙව්ගී මාර්ග හැදුවාම ගතවන කාලය ඊටත් 
වඩා  අඩු ෙවනවා. දකුණු පළාත කියන්ෙන් විශාල පෙද්ශයක්. ඒ 
වාෙග්ම ඌව පළාත,  මධ ම කඳුකරය දියුණු වීම සඳහා ෙම් ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ අනිවාර්ෙයන්ම ෙහේතු ෙවනවා. ඒ නිසා ද්ෙව්ෂෙයන් 
කථා කරන්න එපා. ෙම්ක ෙම් රෙට් ඉතිහාසය ෙවනස් කර නව 
යුගයකට යන ගමනක්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය හම්බන්ෙතොට 
වරාය ගැන කථා කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙලෝක සිතියම 
අරෙගන බලන්න.  ලංකාව කියන්ෙන් ෙලෝක සිතියෙම් හරියටම 
මැද තිෙබන රටක්. [බාධා කිරීමක්] ෙලෝක සිතියෙම් හරියටම මැද 
තිෙබන ෙම් රටට පහළින් තිෙබන්ෙන් සප්ත මහා සාගරයයි, ගරු 
නි ෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. ෙපර අපරදිග නැව්වලට ෙසේවා 
සපයන්න, පහසුකම් ගන්න තමයි සිංගප්පූරු වරාය ඇති කර 
තිෙබන්ෙන්. නිදහසින් පසු  අෙප් රෙට් කිසිම නායකෙයකුට ෙම් 
හම්බන්ෙතොට වරාය හදන්න ෙකොන්දක් තිබුෙණ් නැහැ. අද ෙම් 
වරාය හදලා ෙපර අපරදිග නැව්වලට ෙසේවා සපයා ඉදිරි කාලෙය්දී 
ෙම් වරාය තුළින් දැවැන්ත විෙද්ශ විනිමයක් අෙප් රටට ලබා 
ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒක 
තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා වාෙග් එක පාරටම ෙනොෙවයි. ෙකොළඹ 
වරාය හදලා අවුරුදු කීයකට පසුවද දියුණු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද 
දකුණු ෙකොළඹ වරාය හදනවා, ගරු මන්තීතුමනි.[බාධා කිරීමක්] ඒ 
වරාය පුළුල් කරන්ෙන් ඇයි? වරාය දියුණු ෙවන නිසායි. වරාෙයන් 
විෙද්ශ විනිමය ලැෙබන නිසායි. ඒවාට කාලයක් ගත ෙවනවා, ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. ෙම් වරාය හරහා දැවැන්ත මුදලක් 
ෙම් රටට එනවා. ෙම්ක තමයි අෙප් රෙට් අනාගතය. ඒක 
විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද ඉදිරිපත් කරන පනත් 
ෙකටුම්පත් සියල්ලක්ම අය වැයත් එක්ක ඉදිරිපත් වුණු ෙයෝජනා 
හා සම්බන්ධ ඒවායි. ෙම්වා සියල්ලක්ම සම්මත කර ඉවරයි. ෙමහිදී 
එක කාරණාවක් තමුන්නාන්ෙසේලා අපි දැක්කා. එනම් වරාය සහ 
ගුවන්ෙතොටුපල සංවර්ධන බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පෙත් 
තිෙබන්ෙන් ඛනිජ ෙතල් ෙමෙහයුම් වැඩි දියුණු කිරීම 
සම්බන්ධවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා,  අෙප් රෙට් ඛනිජ ෙතල් 
සම්පත නැති බව. අපි අද ඛනිජ ෙතල් ගෙව්ෂණ කටයුතු කරනවා.  
අෙප් රෙට් ඛනිජ ෙතල් පිරිපහදු කටයුතු තමයි කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, දයාසිරි ජයෙසේකර 
මන්තීතුමා ඇහුවා, මත්තල ඛනිජ ෙතල් පිරිපහදු කටයුතු වාෙග්ම 
ඛනිජ ෙතල් බන්ධිත පහසුකම් වැඩි කරන්න යනවාද කියා. ඔව්. 
ඒක ඇත්ත. මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙල් ඒ ගුවන් යානාවලට 
අනිවාර්යෙයන්ම බන්ධිත පහසුකම් තිෙබන්න ඕනෑ.  ඒ වාෙග්ම ඒ 
දකුණු වරා ෙය් බන්ධිත පහසුකම් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒවා දියුණු 
කරන්න ඕනෑ. ඒවාට අවශ  කරන මුදල් අප ෙහොයා ගන්න ඕනෑ. 
ඒ වාෙග්ම ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, කටුනායක  ගුවන් 
ෙතොටු ෙපො  ෙල් සහ දකුණු ෙකොළඹ වරාෙය් පහසුකම් දියුණු 
කරන්න ඕනෑ. ෙම්වාෙය් සමහර බන්ධිත ගුදම් අවුරුදු ගණනාවක් 
පැරණියි. ෙම් ෙද්වල් දියුණු කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් අය අෙප් 
රෙට් ආර්ථිකය ගැන කථා කරනවා.  ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය්  රාජ  
ණය සහ රාජ  ආදායම සමාන වූ පථම අවස්ථාව ෙමයයි. රාජ  
ණය කියන්ෙන් ෙමොනවාද? පුනරාවර්තන වාෙග් ෙද්වල්. හැබැයි, 
අෙප් රෙට් පාග්ධන ණය වැඩි වී තිෙබනවා. ඒක අපි පිළිගන්නවා. 
ෙමොනවාටද පාග්ධන ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන්? පාග්ධන ණය 
අරෙගන  තිෙබන්ෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කිව්වා වාෙග් කන්න 
ෙදන්න ෙනොෙවයි. පාග්ධන ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන් ෙම් රට 
දියුණු කරන්නයි. ෙම් රෙට් වාරි ෙයෝජනා කම සියල්ලක්ම 
කියාත්මක කරන්න; අෙප් පෙද්ශෙය් දැදුරු ඔය වාෙග් ව ාපෘති 
කියාත්මක කරන්න; ඒ  වාෙග්ම  විදුලිබල උත්පාදන ව ාපෘති 
කියාත්මක කරන්න තමයි පාග්ධන ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන්.  

 ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟට ෙම් අය 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප බලාගාරය ගැන කථා කරනවා. 
ෙනොෙරොච්ෙචෝ ෙල්  තාප බලාගාරය හදන්න තිබුෙණ් මීට අවුරුදු 
ගණනාවකට ඉස්ෙසල්ලායි. ෙනොෙරෝච්ෙචෝෙල් තාප බලාගාරය 

හදන්න තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකයින්ට ෙකොන්දක් තිබු ෙණ් 
නැහැ. එක සංවිධානයකින් එපා කියද්දි ඒක නවත්වනවා; ආගමික 
සංවිධාන එපා කියද්දි නවත්වනවා. ඉහළ ෙකොත්මෙල් හදන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකයින්ට ෙකොන්දක් තිබුෙණ් නැහැ. 
නමුත් අෙප් නායකයාට ඒවා කරන්න පුළුවන් වුණා. එතුමා ජල 
විදුලි බලාගාර හැදුවා.  

ඒ ජල විදුලි බලාගාරවලින් ෙදන්න පුළුවන් ශක්තිය විදුලිය 
උත්පාදනයට ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් 
බලාගාරෙය් යම් යම් අඩු පාඩු තිෙබනවා නම් ඒ අඩු පාඩු ෙදවැනි 
සහ තුන්වැනි අදියරවල දී අවසන් කරෙගන අනාගතෙය් දී ජාතික 
විදුලි බල පද්ධතියට එයින් දැවැන්ත ශක්තියක් ෙගන එනවා. ඒ 
වාෙග්ම තමයි සාම්පූර් විදුලි බලාගාරය ඉදි කරනවා. එක 
පැත්තකින් දැවැන්ත වාරි ෙයෝජනා කම, තව පැත්තකින් විදුලි 
බලාගාර, වරාය, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ,  ඒ හා සමඟම අධිෙව්ගී මාර්ග 
ඉදි ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙහට අනිද්දා වන 
ෙකොට ෙකොළඹ ඉඳලා නුවරට යන අධිෙව්ගී මාර්ගය ආරම්භ 
කරනවා. කඩවත, එ ෙඬ්රමුල්ල, මීරිගම, අෙඹ්පුස්ස හරහා නුවර 
අධිෙව්ගී මාර්ගය ගමන් කරනවා. ඊළඟට  මීරිගම, දම්පැලැස්ස 
නගරය, වාරියෙපොල හරහා -වයඹ පළාත හරහා- උතුරු අධිෙව්ගී 
මාර්ගය ඉදි කිරීම ෙහට අනිද්දා ආරම්භ කරනවා. ෙම්ක තමයි 
අෙප් රෙට් දියුණුව. තමුන්නාන්ෙසේට කියන්න ඕනෑ, අෙප් වයඹ 
පළාෙත් මිනිස්සු ෙකොළඹට එන ෙකොට වැඩිෙයන්ම දුක් විඳින්ෙන් 
ඔය කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළින් පස්ෙසේ තිෙබන ෙකොටෙසේ දී 
බව. අපි traffic එකට සීදුව හන්දිෙය් ඉන්නවා; කඳාන හන්දිෙය් 
ඉන්නවා; මහබාෙග් ඉන්නවා; වත්තල ඉන්නවා. ජා-ඇල 
ඉන්නවා; පෑලියෙගොඩ ඉන්නවා. හැබැයි ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගය 
හැදුණාට පස්ෙසේ වයඹ පළාෙත් මිනිසුන්ට, කටුනායකින් එහා 
පැත්ෙත් ගම්පහ දිස්තික්කෙය් මිනිසුන්ට, අනුරාධපුරෙය්, උතුරු 
මැද පළාෙත් මිනිසුන්ට කටුනායකට ඇවිල්ලා අධිෙව්ගී මාර්ගයට 
ආවාට පස්ෙසේ විනාඩි 15න් ෙකොළඹට එන්න පුළුවන්. ඇයි ෙම්වාට 
ද්ෙව්ෂ කරන්ෙන්? ඇයි ෙම්වාට ඊර්ෂ ා කරන්ෙන්? ඇයි ෙම් 
ඇහින් ෙපෙනන සංවර්ධනය   දකින්න බැරි? අවුරුදු ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ ෙකොළඹ වරායට අත තිබ්ෙබ් නැහැ. හැබැයි දකුණු 
ෙකොළඹ වරාෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසාන කරලා ෙහට අනිද්දාට 
එය විවෘත කිරීමටයි යන්ෙන්. ෙම්වා තමයි පාග්ධන ණය අරෙගන 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අනික් කාරණය තමයි, 
ෙමතැන දී ගරු මන්තීවරුන්  මහ බැංකුව සහ අෙප් භාණ්ඩාගාරය 
අතර ඇති ගනුෙදනු සම්බන්ධෙයන් කථා කළා. 1949 අංක 58 
දරන මුදල් නීති පනෙත් 89වැනි වගන්තිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් 
ෙවනවා: 

"The Central Bank may make direct provisional advances to the 
Government to finance expenditures authorised to be incurred out 
of the Consolidated Fund:” 

ෙම් පනෙත් තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා: 

 “Provided that every such advance shall be repayable within a 
period not exceeding six months,…” 

මහා භාණ්ඩාගාරය සහ මහ බැංකුව අතර සිදු වන ගනුෙදනු 
ඉතා ඉක්මනට ඒ ෙදෙගොල්ෙලෝ අතර පියවා ගන්නවා. ෙම් සිද්ධ 
කරන්නා වූ ගනුෙදනුවල දී සමහර ෙවලාව ට ලාභ ලබන ෙකොට ඒ 
ෙද්වල්වලට taxes එෙහම නැත්නම් ෙමොනවා හරි surpluses 
තිෙබනවා නම් ඒ surpluses අය කර ගැනීෙම් කමය ඒ 
ෙදෙගොල්ලන්ටම තිෙබනවා. ෙමතැන දී ආර්ථික ෙසේවා 
ගාස්තුවලින් නිදහස් වුණාය කියලා මහ බැංකුවවත්, මහා 
භාණ්ඩාගාරයවත් ඒ වගකීම්වලින් නිදහස් ෙවන්ෙන් නැහැ, ගරු 

743 744 

[ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා] 
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නි ෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. තමන් අතර සිදු කරන 
ගනුෙදනුවල දී රෙට් ජනතාවට, රෙට් ආර්ථිකයට පාඩුවක් 
ෙනොවන විධියට ඒ ෙද්වල් අය කර ගැනීෙම් කමෙව්දය ඒ අය තුළ 
තිෙබනවා. රාජ  ආයතනවල ගනුෙදනු කරද්දී, රාජ  
ආයතනවලට මුදල් දීලා, මහා භාණ්ඩාගාරය  මුදල් දීලා ඒ 
ගනුෙදනු කරද්දී ඒ අය කර ගැනීම් ඒ විධියටම කර ගන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම බදු  තිෙබනවා නම් ඒවා කිසිම විධියකින් අය ෙනොකර 
ගැනීෙම් කමෙව්දයක් නැහැ. ඒක අපි පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම  අප 
ෙමතැනදී රජයට පශංසා කරන්න ඕනෑ, සුරා බදු ගැන කථා කරද්දී 
අද ෙම් කිතුල් සහ  ෙපොල් නිෂ්පාදනවලින් - 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
හකුරු සහ පැණි නිෂ්පාදනයට වාෙග්ම රා කර්මාන්තයට දීලා 

තිෙබන සහනය ඉතාමත් ෙහොඳ ෙදයක්. ෙම් රෙට් කිතුල් නිෂ්පාදන 
කරන්ෙන් නැති, මදින්ෙන් නැති කිතුල් ගස් විශාල පමාණයක් 
තිෙබනවා. ඒ අයට තමයි ෙම් සහනය දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා 
තමයි ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන පනත් ෙකටුම්පත්වල 
අන්තර්ගතය.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එක පැත්තකින් අප ෙම් 
කාරණය පිළිගන්නට ඕනෑ. වරාය සහ ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ, ඛනිජ 
ෙතල් අංගණ, ඒවාවල බන්ධිත වැඩිදියුණු කරන්න ඕනෑ. අනික් 
පැත්ෙතන් බලන විට ෙම් ආර්ථික ෙසේවා  ගාස්තුවලින් කාටවත් 
කිසිම හානියක් ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් 
internet සම්බන්ධෙයනුත් සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  අද අෙප් 
රෙට් ශිෂ ෙයෝ, ෙතොරතුරු ලබා ගන්න අය, නව ෙලෝකයත් එක්ක 
ෙතොරතුරු ගනුෙදනු කරන අය විශාල පමාණයක් ෙම් internet 
සමඟ ගනුෙදනු කරනවා.  

අද රජෙය් බලාෙපොෙරොත්තුව, සෑම ආගමික සිද්ධස්ථානයකම, 
එෙහම නැත්නම් සෑම ගාම ෙසේවා වසමකම නැණසල 
පිහිටුවන්නයි. එෙහම නම්  ෙම්  internet  සඳහා ගාස්තු අඩු කර 
තිබීම සම්පූර්ණෙයන් මහජනතාවට පහසුව සලසා දීමක්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි ෙම් ආණ්ඩුව, 
ජනතාවෙග් ආණ්ඩුව.  ෙම් ආණ්ඩුව ෙපරළන්න විවිධාකාර 
කුමන්තණ එනවා. ෙම් ආණ්ඩුව ෙපරළන්න විවිධාකාර බලෙව්ග  
එනවා. අප අතර තිෙබන ජාතික සංහිඳියාව, ආගමික සංහිඳියාව 
නැති කරන්න එක එක බලෙව්ග එනවා. අවුරුදු තිහක යුද්ධයක් 
නිමා කරලා ආණ්ඩුව නිකම් සිටිෙය් නැහැ. උතුෙර්  ජනතාව 
අමතක කෙළේ නැහැ.  ෙදන්න පුළුවන් සංවර්ධනය ආණ්ඩුව උතුරට 
ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම්වා විනාශ කරන්න බලෙව්ග එනවා. ඒක 
නිසා අපි ජනතාවෙගන් ඉල්ලනවා, ඉවසීෙමන් ඉන්න කියලා. ෙම් 
රට ඊළඟ සහසයට ෙගන යන්න ෙම් ජනාධිපතිවරයා  හැර ෙවන 
කිසිම ෙකෙනක් නැහැ කියමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.  

[අ.භා. 3.00] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම අගය කරනවා, මට  

වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන්.  

මෙග් මිත ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී අරුන්දික පනාන්දු 
මැතිතුමාෙග් ආෙව්ගශීලි කථාවට උත්තරයක් දුන්ෙන් නැත්නම් 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරයකු වශෙයන් මාෙග් කාර්යය  නිසියාකාරව 
ඉෂ්ට කෙළේ නැහැයි කියලා මම හිතනවා. එතුමා ඇහුවා, 
කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගයට ඇයි ඊර්ෂ ා කරන්ෙන් කියලා. 
අෙන්, ෙදවියෙන්!  අපි ඊර්ෂ ා කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් රුපියල් 
මිලියන 6,500කින් හදන්න පුළුවන් අධිෙව්ගී මාර්ගය, රුපියල් 
මිලියන 45,800ක් වියදම් කරලා හදන  නිසා තමයි අපි තරෙය්ම  
විරුද්ධත්වය පකාශ කරන්ෙන්. රුපියල් මිලියන 6,500ක් යන 
එකට ඒ වාෙග් අට ගුණයක් වියදම් කරන්න අවශ ද?  ෙමන්න 
ෙම්ක තමයි සංවර්ධනයට තිෙබන බාධාව. රුපියල් 100ක් වියදම් 
කරන්න ඕනෑ තැනට  ඔබතුමන්ලා රුපියල් ලක්ෂයක් වියදම් 
කරන නිසා අද රට ණය බරින් ෙපෙළනවා. ඔබතුමන්ලා කථා 
කරන්ෙන් ලංකාව සල්ලි අච්චු ගහන මැෂිමක් වාෙග් කියලා 
හිතාෙගන. අහිංසක ජනතාව තමයි ඒ සල්ලි  ඔබතුමන්ලාට ලබා 
ෙදන්ෙන්. ෙම් සල්ලි හම්බන්ෙතොටින් ෙහෝ කාෙග් ෙහෝ 
ෙපෞද්ගලික බූදලයකින් ෙහෝ එන්ෙන් නැහැ.  ඒක තමයි අපට 
තිෙබන දුක. අපිත් රට  සංවර්ධනය කළා. හැබැයි අපි රට 
සංවර්ධනය කෙළේ ජනතාවට කිසිදු  බරක් පටවන්ෙන් නැතිව. අද 
කියන්න, සාමය ලැබිලා අවුරුදු හතරක් ගියා නම් ෙකොෙහේද ඒ 
පතිලාභය තිෙබන්ෙන් කියලා. එදා රුපියල් 190ට තිබුණු පිටි කිරි 
පැකට් එක අද රුපියල් 280යි. එදා රුපියල් 25ට තිබුණු සීනි 
කිෙලෝ එක අද රුපියල් 110යි. එදා රුපියල් 28ට තිබුණු භූමිෙතල් 
ලීටරය අද රුපියල් 89යි, 90යි. ෙම්කටද රෙට් සංවර්ධනය 
කියන්ෙන්? ඔබතුමන්ලා ෙබොෙහොම දක්ෂයි, අරක හදනවා ෙම්ක 
හදනවා කියලා කියන්න.  ඔබතුමන්ලාෙග් සාක්කුෙවන් මුදල් 
අරෙගන ඒවා හදනවා නම් කමක් නැහැ. අහිංසක ජනතාවෙග් 
සල්ලිවලින් තමයි ඒවා හදන්ෙන්. නමුත් ඒ ජනතාව ෙබෙහත් ටික 
ගන්න ෙරෝහල් අද වහලා තිෙබනවා. අධ ාපනය ලබන්න 
ෙපෞද්ගලිකව සල්ලි ෙග්න්න ඕනෑය කියලා  අහිංසක දරුවන්ට 
හිංසා පීඩා කරනවා. මතකද, ෙහොරණ සිද්ධිය? අහිංසක කුඩා 
දරුෙවක් තමන්ෙග් අධ ාපන කටයුතු කර ගන්න පාසලට 
ෙගනයන්න සල්ලි නැෙතයි කියලා  අසල්වැසියකුෙගන් ෙපොල් 
ෙගඩි අටක්  ගත්ත සිද්ධිය?  ෙහොරකම් කෙළේ නැහැ. "අෙන්!  
මෙග් අධ ාපනයට බාධාවක් ඇති කරන්න එපා"කියලා ඇය 
කිව්වා.  ෙකෝ ඒ සම්බන්ධෙයන් තිෙබන මානුෂික  බව? ඒ නිසා 
අපි කියනවා, ගරු අරුන්දික පනාන්දු  මන්තීතුමනි, කරුණාකරලා 
ඊර්ෂ ාව ෙමතැනට ගාවන්න එපා කියලා. ඔබලාෙග් දූෂණය නැති 
කළා නම්  ඊර්ෂ ාවක් එන්ෙන් නැහැ.  ඊර්ෂ ාෙව් මුල තමයි  ෙම් 
තිෙබන දූෂණය. කරුණාකරලා ඒකට උත්තර ෙදන්න.  

 

ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 
දූෂණයටද, ඊර්ෂ ාව? 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔන්න ඕක තමයි  කියන්ෙන්. ඔබතුමාට උත්තරයක් නැත. 

රුපියල් මිලියන 6,500ක් යන තැනට රුපියල් මිලියන 45,800ක්  
වියදම් කරන්න යනවා නම්  ඒ මුදලින් පාරවල් එකක් ෙනොෙවයි 
පාරවල් අටක්  හදන්න පුළුවන්.  ඒක තමයි තිෙබන පශ්නය.  

ෙදෙවනි කරුණ. [බාධා කිරීමක්]  ඔව්, රත්වත්ත මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමන්ලා  ඊෙය් මත්තලට ගිහින් අව්ෙව් ඉඳලා ලස්සනට 
නටලා, එය විවෘත කළා. හරි.  ඒකට කිසි පශ්නයක් නැහැ. ඔබලා 
මීට අවුරුදු ෙදකකට ඉස්සරෙවලාත් ෙම් වාෙග් ගිහිල්ලා වරායක් 
විවෘත කළා. ඒ විවෘත කරපු වරායට  මාස විසිපහකටම නැව් 
විසිහතරයි  ඇවිත් තිෙබන්ෙන්. ෙම්කටද රෙට් සංවර්ධනය 
කියන්ෙන්? කවුද  ඒ බර උසුලන්ෙන්? ඔබතුමන්ලාද?  

ඔබතුමන්ලාට තිෙබන පශ්නය තමයි සංවර්ධනය කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද කියලා දන්ෙන් නැතිකම. ඔබතුමන්ලා පාලමක් හදයි 

745 746 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගඟක් නැති තැනක. ඒකටද රෙට් සංවර්ධනය කියන්ෙන්? එදා 
හම්බන්ෙතොට වරාය විවෘත කරන ෙකොට ජනාධිපතිතුමා ෙමොකක්ද 
කිව්ෙව්? "හම්බන්ෙතොට වරාය අසලින් දවසකට  නැව් 400ක් 
යනවා. ෙමයින් සියයට 10ක් ආවත් අපට ඇති" කිව්වා.  අෙන් 
මන්තීතුමනි, සියයට 10 ෙනොෙවයි, සියයට දශම 01ක්වත් ඇවිල්ලා 
නැහැ ෙන් එතැනට. ඉතින් ඒකටද ෙම් රෙට් සංවර්ධනය 
කියන්ෙන්? ඒ නිසා කරුණාකරලා විහිළු සපයන්න එපා. 
ඔබතුමන්ලාට රෙට් සංවර්ධනයක් කරන්න ඕනෑ නම් ජනතාවට 
බරක් පටවන්ෙන් නැතිව කරන්න.  

Ensure that people do not carry the burden. If you 
carry the burden, go ahead. You have all the right to do 
anything and everything you want. But, unfortunately, at 
the expense of the people, you are living in a fool’s 
paradise. That is the problem.  

අපි දැන් හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන කථා කරන එක 
ෙමොෙහොතකට  පැත්තකින් තියමු ෙකෝ.  

ඔබතුමන්ලා ඊෙය් මත්තලට ගියා, අලුතින් ආරම්භ කරපු ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළට. ඔබතුමන්ලා ගිහින් විවෘත කළා. ඊට පස්ෙසේ 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? එතැන ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් විවෘත 
කළාය කිව්වා. සාමාන ෙයන් එතැන සිදු කරන අතිවිෙශේෂම ෙද්  
refuel කිරීම කියනවා. නමුත් එතැන oil tank එකක් තිෙබනවාද? 
ගරු සභාෙව් දැන් ඇමතිවරු ෙදෙදෙනකු, තුන් ෙදෙනකු ඉන්නවා. 
අෙප් ජීවන් කුමාරතුංග ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඊෙය් එතැනට ගිහින් 
මුද්දරයකුත් issue කළා. මා ඔබතුමන්ලාට වග කීෙමන්  කියනවා, 
ඒ ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ oil tank එකක් නැහැ කියලා. 
ඉතින් ෙකොෙහොමද ෙතල් ෙදන්ෙන්? අහෙසන්ද? එතැන ගබඩා 
කරන්ෙන් කරන්ෙන් ෙමොනවාද? ෙතල් bowser ෙදකක් 
ෙකොළඹින් අරෙගන ගියා. ඒ bowser එකක ෙතල් ලීටර් 45,000ක් 
තිබුණා. bowser ෙදෙක්ම ෙතල් ලීටර් 90,000යි. ලීටර් 10,000ක 
තවත් bowser එකක් ගියා. ඒ ඔක්ෙකෝම එකතු කළාම ෙතල් ලීටර් 
100,000යි. ඊෙය් ආවා "flydubai" aircraft එක. එතැනින් 
ඩුබායිවලට යන්න ෙතල් ලීටර් 90,000ක් ගත්තා. ඊට පස්ෙසේ 
ඉතුරු වුෙණ් ෙතල් ලීටර් 10,000යි. තව ගුවන් යානයක් ෙතල් 
ගන්න ඕනෑ ෙවලා එතැනට ආවා නම් කියයි, "අපි ළඟ ෙතල් 
නැහැ, වතුර ඕනෑ නම් ගහ ෙගන පලයල්ලා" කියලා. ෙම්කටද 
රෙට් ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් විවෘත කළාය කියන්ෙන්? 
විළිලජ්ජාවක් නැහැ.  

මත්තල ඉඳන් යුෙරෝපයට යන්න අඩු ගණෙන් ෙතල් ලීටර් 
175,000ක් යනවා. නමුත් එතැන තිෙබන්ෙන් ෙතල් ලීටර් 
ලක්ෂයක් නම් ෙකොෙහොමද යන්ෙන්? මත්තලට ඇවිල්ලා, එතැනිල් 
ෙතල් ලීටර් ලක්ෂයක් අරෙගන, ආපහු කටුනායකට ඇවිල්ලා 
ඉතුරු ෙතල් ලීටර් 75,000 ගන්නද කියන්ෙන්? ඒකටද රෙට් 
සංවර්ධනය කියන්ෙන්? අපට කිසි ෙසේත්ම අවශ  නැහැ ෙම් ගැන 
කුහකකමකින් කථා කරන්න. ෙම් කරන ඒවා ඇති  ෙලෝකයට 
ෙපන්වන්න. කිසි ෙසේත්ම කුහකකමින් ෙතොරව අපි අහනවා, 
හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් වාෙග්ම, ෙම් ගුවන් ෙතොටුෙපොළ නිසා 
වැඩි වුණු වියදම ජනතාවට දරා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ෙම්ක 
තමයි තත්ත්වය.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් එකම ෙද් තමයි ෙම් 
ආණ්ඩුව රැකීම. ඒක රැක්ෙක් නැත්නම් අන්තිමට ෙගදර යන්න 
ෙව්වි. නමුත් අපට තිෙබන්ෙන් රට ආරක්ෂා කරන්න මිසක්, 
ඔබතුමන්ලාෙග් දූෂිත, අකාර්යක්ෂම සහ පවුල්වාදය තිෙබන ෙම් 
ආණ්ඩුව රැකීම ෙනොවන බව අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී විපක්ෂය 
වශෙයන් වග කීෙමන් කියනවා. ඒවා තමයි සැබෑ සංවර්ධනයට 
තිෙබන බාධා. ඒවා අයින් කරන්න. දූෂණය නැති කරන්න. සැබෑ 

සංවර්ධනය ඇති කරන්න. පාග්ධන වියදම් ඉතා අධිකයි. 
ඔබතුමන්ලා අද කටයුතු කරන්ෙන් අසීමිත සම්පත් තිෙබන 
විධියටයි. ඊෙය් ජනාධිපති ලස්සනට කිව්වා, "අපි ෙම් ණය 
ගන්ෙන් කන්න ෙනොෙවයි" කියලා. ඇත්ත. කන්න ෙනොෙවයි, 
ෙජොලි කරන්නයි ගන්ෙන්. ඒක ඊට අන්තයි ෙන්.  

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය හැදුවා. විදුලි බිල අඩු 
වුණාද? නැහැ. ඔබතුමන්ලා දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගය හැදුවා. 
ඒෙකන් ජීවන වියදම හා පවාහන ගාස්තු අඩු වුණාද? නැහැ. බස ්
ගාස්තු සියයට 25කින් විතර වැඩි වුණා. ඒ වාෙග්ම  හම්බන්ෙතොට 
වරාය හැදුවා. එය ඉදිකිරීෙමන් ෙම් රෙට් ජීවන වියදම අඩු වුණාද? 
අපනයන වැඩි වුණාද? නැහැ. අපනයන සියයට 4.1කින් අඩු වුණා. 
ජීවන වියදම ගිය අවුරුද්දට වඩා සියයට 10කින් වැඩි වුණා. තව 
අවුරුද්දක් ඉදිරියට ගිහින් සැසඳුවාම සියයට 20.2කින් ජීවන 
වියදම වැඩි ෙවනවා. එෙහම නම් ෙකොෙහේටද ෙම් පාග්ධන වියදම 
යන්ෙන්? 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙකොළඹ 
දකුණ වරාෙය් breakwater එක ඉදි කර තිෙබනවා. ඒෙකන් 
ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙකොළඹ වරාෙය් සංවර්ධනයක් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවාද? දැන් Colombo South Container 
Terminal එක තිෙබනවා. ඒක සැබෑවක්. නමුත් 2011 අවුරුද්ද 
එක්ක බැලුවාම සියයට 4.1කින් පැමිෙණන containers පමාණය 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් රෙට් සංවර්ධනය ෙකොෙහේද 
තිෙබන්ෙන්?  ඉතින් අපි ෙම්වා කියන්ෙන් කුහකකමකින්ද? ෙම් 
සැබෑ ෙද්වල්. අපි ඒවා කියනෙකොට, අපි ''ෙද්ශ ෙදෝහිෙයෝ.'' ඒ 
වැරදි කරන අය, ලංකාෙව් ෙකොඩිය බදා ෙගන ඉඹ, ඉඹ  ඉඳලා  
''ෙද්ශ ෙපේමිෙයෝ'' ෙවනවා.  ෙම් විධිෙය් සංවර්ධනයක් ෙනොෙවයි 
අපට අවශ  වන්ෙන්. අපට අවශ  වන්ෙන් සැබෑ සංවර්ධනයක් 
ඇති වන එකයි.  

ෙම් ආණ්ඩුව ෙදනකම් ගන්නවා. දැන් පුදුම සංකල්පයක් 
තිෙබන්ෙන්. මහ බැංකුෙව් අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහ 
ෙලොකුවට කිය කියා යනවා, ණය ගන්න ඕනෑ නැහැ අමාරුයි,  
අරක හරි, ෙම්ක හරි, අපට US Dollar මිලියන 8,000ක් තිෙබනවා 
කියලා. හැබැයි, ණයක් ගන්න පුළුවන් තැනක ශත පහක් තිබුණත් 
ඒක ගන්නවා. ෙදනතුරු ණය ගන්නවා.  IMF එක එළවලා, ආපහු 
ඉඹලා  ෙගනාවා.  දැන් කියනවා ණය ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. ඊට 
පස්ෙසේ කියනවා, අපට ණය ඕනෑ නැහැ කියලා. ජාත න්තර මූල  
අරමුදල ණය ෙදන්න ෙමහාට ආෙව් ඉල්ලීමක් කරපු නිසා. 
නැත්නම් ඒ අය ලංකාවට ආදෙරන් ඇවිල්ලා ණය ෙදනවාද? 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙලෝක බැංකුව කියනවා, "අපි ෙම් ණය 
ෙදන්ෙන් තමුන්ලාෙග් දූෂණය අඩු කරලා- 

The World Bank has basically emphasized that they 
will give loans only if you ensure that there is a cost-
benefit analysis on them,  good governance and 
corruption is reduced.   

One of today’s newspapers highlights that Sri Lanka 
has set a record of being the 79th worst country of 
corruption. So, day by day, the world is losing confidence 
in us. When the country is going through an absolute 
economic turmoil, when the country is technically 
bankrupt and repawned by this Government, they are 
basically looking at anything and everything  and trying 
to pay tomorrow’s loans from today’s borrowings.  

Then, they went to Japan to get loans but they are 
conditional loans.  They have not just promised this US 
Dollars 489 million to Mahinda Rajapaksa to do whatever 
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he wants. It was promised on the condition that good 
governance prevails, peace orientation and devolution of 
power takes place. If that is not the case they will reject, 
rebuff that. 

The world has suddenly found that there is a huge 
problem in Sri Lanka, that the Government of Sri Lanka 
is only working for nearly 157 Ministers and Deputy 
Ministers and not for the 21 million people living in the 
country. 

ෙම්ක තමයි තිෙබන පශ්නය.  

ෙම් කථා කරන ෙමොෙහොෙත්ත් ජිනීවාවල ෙලොකු පශ්නයක් 
තිෙබනවා. අපි සියලු ෙදනාම ඒක රාශී ෙවලා ඒක දිනන්න තිෙබන 
අවස්ථාවක මහින්ද සමරසිංහ ගෙම් චන්ඩිෙයක් වා ෙග් කියනවා, 
"උඹලාට  ඕනෑ එකක් කරපල්ලා" කියලා. ඔවුන් හිතනවා, 
ලංකාෙව් ඉඳෙගන හූ කිව්වාම මුළු ෙලෝකයම ඇවිල්ලා ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ඉස්සරහ දණ ගහවි  කියලා. ෙමෙහම ෙනොෙවයි, 
රටක් ඉදිරියට ෙගන යන්න අවශ  වන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා වට්ටන 
රෙට් ආර්ථිකය හදන්න තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයටයි. 
ජීවන් කුමාරතුංග මැතිතුමනි, 2001 දීත් ඒක ෙන් වුෙණ්. 
ඔබතුමන්ලා 2001දී සියයට 2.1ක ඍණ ආර්ථිකයක් ඇති කරලා, 
ආර්ථිකය කඩා වට්ටලා ආණ්ඩුව අපට දුන්නා. අපි නැවත හදා 
දුන්නා. එදා හදපු ඒ තල්ලුෙවන් තමයි තවම දුවන්ෙන්. 
ඔබතුමන්ලා  ෙමොනවා කළත් අපට කමක් නැහැ. නමුත් 
අන්තිෙම්දී රෙට් ජනතාවට තමයි ඒ බර උසුලන්න ෙවන්ෙන්. ඒක 
තමයි අපට තිෙබන දුක.  

මම ඉතා ඕනෑකමික් ෙම් කාරණය කියනවා. ෙදනතුරු ගන්න 
ආණ්ඩුවට දැන් ඉන්දියාෙවන් ලැෙබන්ෙන් නැහැ; යුෙරෝපෙයන් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ; ඇෙමරිකාෙවන් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. දැන් 
චීනයත් හිතනවා, "යෙකෝ, මුන්ට දීලා ඉවරයි, ඒත් කිසිම ෙකෙළහි 
ගුණයක් නැහැ" කියලා. ඒකත් අමාරු නිසා දැන් ජපානයට 
ගිහිල්ලා කියනවා, "අෙන්, ෙදන්න පුළුවන් පමාණය ෙදන්න" 
කියලා. 2005 ජනවාරි මාසෙය් පළමුවැනි දා වන ෙකොට  බිලියන 
1,784ක ණයක් තිබුණු රටක, අද ෙම් කථා කරන ෙමොෙහොත වන 
ෙකොට සම්පූර්ණ ණය බර  බිලියන 6,900 දක්වා වැඩි ෙවලා. 

Sir, the strange irony is that a country which had a 
total public debt of Rs. 1,784 billion as of 1st January, 
2005 is having a total public debt of Rs. 6,900 billion as 
of January, 2013. But, this type of increase in debt has not 
had a resultant increase in the asset ability of the country. 
No such thing has happened. Is the Government held 
accountable for what it is doing? They borrow money to 
pay yesterday’s loans. When the Government borrowed 
money at 8 to 9 per cent, we told them not do so 
especially regarding the HSBC loan and the ICICI loan. 
We told them that commercial borrowing to pay for social 
benefits cannot sustain itself and today, the Government 
is in a debt trap. The real development that has got to flow 
in and penetrate to people is stalled. Who is basically 
complaining about this? It is the innocent people of this 
country.  

ඒ නිසා තමයි අපි ෙමෙහම කියන්ෙන්.  ජනතාව මුල් 
ෙකොටෙගන, ඒ අයෙග් ජීවන වියදම අඩු කරෙගන, අධ ාපනය 
සුරක්ෂිත කරෙගන, ෙරෝහල්වලට ගියාම ෙබෙහත් තිෙබන 
ෙරෝහලක් බවට පත් කරෙගන, රෙට් මානව අයිතිවාසිකම් 
ආරක්ෂා කරෙගන, යහ පාලනයක් ඇති කරෙගන, ජාත න්තර 
ෙලෝකෙය් සහෙයෝගය තියාෙගන තමයි රෙට් සංවර්ධනයක් ඇති 
කරන්න ඕනෑ කියලා අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න 

කැමැතියි. අද සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත් ගණනාවක් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. ආණ්ඩුෙව් අදක්ෂතාව අද උෙද් ඔප්පු වුණා ෙන්ද? 
අය වැය අවසන් ෙවලා මාස තුනක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් 
ෙම්වා අන්තිම පැෙය් ෙගෙනන්ෙන්, ෙමොනවාද කරන්න 
තිෙබන්ෙන් කියලා ඒ අය දන්ෙන් නැති නිසායි. ඔබතුමන්ලාෙග් 
අදක්ෂතාව විපක්ෂෙය් වැඩ කටයුතුවලට බාධාවක් ෙවන්න ඉඩ 
ෙදන්න බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබන කටයුත්ත හරියට 
කරන්න බැරි නම් අද උෙද් කළා වාෙග් බලහත්කාරෙයන් 
කරන්ෙන් නැතුව, "ඔව්, වැරැද්දක් තිෙබනවා" කියලා වැරැද්ද 
පිළිඅරෙගන ඉදිරියට යන්න පුළුවන් නම් අන්න එතැන තමයි 
මනුෂ භාවයක් තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ශක්තිය 
පාවිච්චි කරන්ෙන්  අංක ගණිතයට අනුවයි. "අපට ෙමන්න 
ෙමච්චර මන්තීවරු සංඛ ාවක් ඉන්නවා, ඒ නිසා උඹලා ඕනෑ 
එකක් කියපල්ලා, අපට ඕනෑ එකක් අපි කරනවා."යි  කියනවා. 
ෙමන්න ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් නිසා තමයි රට ෙදදරන්න පටන් 
අරෙගන තිෙබන්ෙන්.  

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමා කියලා කියන්ෙන් අපි 
ගරු කරන ඇමතිවරෙයක්. අද එතුමා කියනවා, තමාට ජීවත් වීෙම් 
හැකියාව අද ෙලොකු පශ්නාර්ථයක් ෙවලා තිෙබනවා කියලා. අපි 
පිළිගන්නවා. අද යන විධියට ඇමතිවරෙයකුට ලිපිකරුෙවකුට 
තිෙබන බලතලවත් නැහැ. එතුමා එෙහම කියන්ෙන් යම් 
විධියකින් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ 
නිසයි. ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් රැස්වීමකදී ඊෙය් කුමාර ෙවල්ගම 
ඇමතිතුමා ෙමොනවාද කිව්ෙව්? ෙම් පැත්ෙතන් ඒ පැත්තට පැනපු 
අලි ටික බලලා ෙමොනවාද කිව්ෙව්? "මුන් ඇවිල්ලා ෙමොනවාද 
කරන්ෙන්, අෙප් පක්ෂෙය් තිෙබන සාරවත්භාවය නැති කරලා -ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් තිෙබන ඒ සාරවත්භාවය නැති කරලා- 
නැවත මුන් පනින ගමනක් තිෙබන්ෙන්." යැයි  කියන්න  කුමාර 
ෙවල්ගම ඇමතිතුමාට හැකියාවක් තිබුණු එක අපි අගය කරනවා. 
එතුමාට එෙහම කියන්න හැකියාව තිබුණා.  තාවකාලිකව 
ෙමතැනින් එතැනට පැන පැන, ෙද්ශපාලනය ගැන පශ්න කර කර, 
රෙට් පජාතන්තවාදය වළලාෙගන, ඒකාධිපති පාලනයකට ගමන් 
කරමින් රට ඉදිරියට ෙගන  යන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි 
තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය. ඒ නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් ෙගෙනන 
එක ෙනොෙවයි, අද අපට අවශ  වන්ෙන්.  
 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!  Will an Hon. Member propose the 

Hon. Alhaj A.H.M. Azwer to take the Chair? 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
No, no. There is a decision by the Hon. Speaker that 

he will not be allowed to take the Chair. When was that 
changed? 

 
ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා (තැපැල් ෙසේවා 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க - தபால் ேசைவகள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Jeewan Kumaranatunga - Minister of Postal 
Services) 
I propose that the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer do now 

take the Chair. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අනතුරුව නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். 
அஸ்வர்  அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 
the Chair, and  THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER  took the Chair. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, you can continue with your speech. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
No. There is a decision by the Hon. Speaker. So, you 

cannot preside. Please tell as to when that decision was 
changed. 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, I am presiding. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
We cannot allow you to preside.  I questioned this 

before you took the Chair.  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
You cannot question the Chair.  You proceed with 

your speech. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
We are not questioning the Chair. We are questioning 

the Hon. Azwer. - [Interruption.] The Hon. Speaker has 
given an undertaking that you will not be in the Chair.  

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, you had better follow the Standing 

Orders.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Not the Standing Orders; the Hon. Speaker has given 

us a word.  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
It was the Hon. Deputy Chairman of Committees who 

invited me to take the Chair. That is all.  I am a Member 
of Parliament. 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I am not concerned of that. - [Interruption.] We have 

got an undertaking.  - [Interruption.] We are not going to 

allow this type of thing to go on in Parliament. - 
[Interruption.] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
There is no such Ruling given by the Hon. Speaker.  

Hon. Member, you carry on because I do not want to - 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I am sorry.  I am not going to carry on with my 

speech. We, as the United National Party, have a 
backbone.  We have been given an assurance and we 
need that to be carried out.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
You can take it up with the Hon. Speaker, please. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Yes. We will take it up with the Hon. Speaker. You 

have to suspend the House for that. We cannot allow this 
type of thing to go on.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Exactly. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Ajith P. Perera was humiliated by you. That is 

why you were removed from the Chair. - [Interruption.] 
That Ruling was given by the Hon. Speaker. There 
should be no subtle   -  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
I am kindly reminding you that you cannot question 

the Chair.   
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I am not questioning the Chair.  I am questioning the 

Hon. Azwer.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
You cannot do that. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Speaker has given us an assurance.  
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The Standing Orders are very clear.  The Presiding 

Member has all the right that the Hon. Speaker has. -
[Interruption.]  Please set an example to others.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
There is no need for me to set an example.  You 

should set an example from the Chair.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
There is a peaceful House listening to you.  Why do 

you not continue with your speech?  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රීති පශ්නයක් තිෙබනවා. ගරු 

කථානායකතුමා එදා තීන්දුවක් ගත්තා. ඒ තීන්දුව ෙවනස් කර 
තිෙබනවාද කියා මා දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
I have presided before. This is the third occasion. - 

[Interruption.] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
No, no. But,-  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
At the previous Sessions also I presided.  You all were 

not present in the House at that moment to question it.  
Anyway, I am going by the Standing Orders, nothing else.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
There is a sense of precedence that is created from 

what you are doing. - [Interruption.] 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
There is somebody in the Chair.  You carry on, please. 

If not, I will call upon the next speaker.  That is all.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I am sorry. You cannot take up this matter like a point 

of Order.  We want this matter to be referred to the Hon. 

Speaker. Suspend the House and let the Speaker give us a 
word on this matter.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The point of Order is overruled. Please carry on.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
No. This cannot go on like this. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා (සීනි කර්මාන්ත 
සංවර්ධන  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன - சீனிக் ைகத்ெதாழில் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne - Minister of Sugar 
Industry Development) 
ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනෙය් සිටිනවා. මෙග් ෙපෞද්ගලික 

අදහස ෙමයයි. පශ්නයක් තිෙබනවා නම් කථානායකතුමා පැමිණි 
ෙවලාවක ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන එක ෙවනම කථාවක්. එෙහම 
නැතුව ෙමය විවාදයට බාධාවක් ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] එතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරලා එතුමාට වාඩි ෙවන්න 
කියා කිව්වා ෙන්. [බාධා කිරීමක්] එළිෙය් ඉන්න ෙසේවකෙයක් 
ෙනොෙවයි ෙන් එතුමාව වාඩි ෙකෙරව්ෙව්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please!  I can only ask you to carry on with 

your speech, Hon. Ravi Karunanayake.  That is all. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Mr. Presiding Member, I rise to a point of Order.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු කථානායකතුමා තීන්දුවක් 
ගත්තා, ඔබතුමාට මූලාසනෙය් ඉන්න ෙදන්ෙන් නැහැයි කියලා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, the Hon. Speaker has not made such an 

announcement in the House. Anything of the sort you are 
now saying has not been announced by him.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමා එම තීන්දුව පකාශයට පත් කළා.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
When I asked about this, he said, "no order has been 

made".  So, Hon. Ravi Karunanayake, you can carry on 
with your speech now.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමා එම තීන්දුව පකාශයට පත් කළා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
There is nothing new in this.  Hon. Ravi 

Karunanayake, please carry on. . - [Interruption.] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
How can you be presiding all this time? - 

[Interruption.] 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Ravi Karunanayake, please carry on. 
  
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
It has been very categorically said and an assurance 

has been given to all of us. We cannot allow this type of 
thing to go on in Parliament.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
I have been telling you this over and over again. You 

kindly take it up with the Hon. Speaker. That is all. Now, 
you carry on with your speech.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
There is nothing to take up with the Hon. Speaker. He 

has given an assurance.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
If you continue in this vein, I have no alternative but 

to call upon the next speaker.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I am sorry. Do you think that you can allow 

Parliament to go on in the way you want? We are 
Members of Parliament. Just because you all have might, 
might is not right.  

 
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා (මානව සම්පත් පිළිබඳ 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு   குணேசகர - மனித வளங்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human 
Resources) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. DEW Gunasekara, please - එෙහම නම් සවස 

3.30වන ෙතක් කල්දමන්න.  
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
I have presided on three occasions during the recent 

Sessions. You can go through the Hansard. None of you 
were here to raise a matter like this. In any case, the Chair 
has all the right. You carry on with your speech. - 
[Interruption.] I suspend Sittings for five minutes. 

 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලදින්, අ.භා. 

3.30ට නිෙයෝජ  කථානායකතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත 
පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 3.30 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள்.  

Sitting accordingly suspended till 3.30 p.m. and then resumed,          
MR.  DEPUTY SPEAKER  in the Chair. 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ස්තුතියි. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමන්ලා 

පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය රකින්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති 
කරන එක මා ෙබොෙහොම අගය කරනවා. ඒ වාෙග්ම Assistant 
Secretary-Generalටත් ස්තුතිවන්ත වනවා. දැන් ඒවා අවසන්. ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැටී තිෙබන අවස්ථාවක ෙම් සභාෙව් 
මූලාසනයත් කඩන්න පුද්ගලයකු එව්ව නිසා තමයි අපි ෙමතැන 
පශ්නය පටන් ගත්ෙත්. එදා අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමාට 
පශ්නයක් ඇති කරලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්පදාය නැති 
කරන්න හැදුවා. අද එය මතක් කරමින්, ඔබතුමන්ලා යන ගමන 
අපි අගය කරනවා.  ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමා - 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Deputy Speaker, I rise to a point of Order. 

 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
There is a point of Order being raised by the Hon. 

Dinesh Gunawardena. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු 

කථානායකතුමා, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා සහ ගරු 
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නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා ෙනොමැති අවස්ථාවක මූලාසනය 
ගැනීෙම් Panel  එකක් තිෙබනවා. ඒ Panel  එකට අපහාස කිරීම 
සුදුසු නැහැ. එම නිසා ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමාට මා 
ඉතාම ෙගෞරවෙයන් කියනවා, ෙමොන පශ්න තිබුණත්, ඒවා විසඳා 
ගැනීෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායක් තිෙබනවා, එෙසේ නැතුව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මූලාසනය දරන තැනැත්තන්ට තමන්ට හිෙතන 
පරිදි එක් එක් වචන පාවිච්චි කිරීෙමන් ෙහෝ විෙව්චනය කිරීෙමන් 
වළකින්න කියලා. එයයි, පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය.  

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම අවස්ථාෙව්දී ෙම් 

සභාෙව් හිටපු නැති ඇමතිවරෙයක් ඇවිත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
කියනවා. ඔබතුමා කියන්න, මා ෙමොන වචනයද පාවිච්චි කරලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කථා කරන්න දන්ෙන් නැත්නම් ඉඳ ගන්න. [බාධා කිරීමක්]  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මා අහන්ෙන්, අපහාස කළ වචන ෙමොනවාද කියලායි. [බාධා 

කිරීම්] අපහාස කළ වචන ෙමොනවාද? [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා 
හිතුමතයට නිකම් කෑ ගැහුවා කියලා හරි යන්ෙන් නැහැ. [බාධා 
කිරීම්] මා අහනවා, කථා කරපු වචන ෙමොනවාද කියලා. [බාධා 
කිරීම්] 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Dinesh Gunawardena, you can raise your point 

of Order.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, it is very clear. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියත්, නැතත් 

Chair එෙක් සිටින තැනැත්තාට මන්තීවරයකු challenge කරනවා 
නම් ඒ මන්තීවරයා "අ" යන්න දන්ෙන් නැති බෙබක් කියන එක 
මා කියනවා. 

 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Ravi Karunanayake. [බාධා කිරීම්] ගරු රවි 

කරුණානායක මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්] කරුණාකරලා ගරු රවි 
කරුණානායක මන්තීතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 
[බාධා කිරීම්] Hon. Members, the Hon. Ravi Karunanayake is 
on his feet. කරුණාකරලා ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමාට 
කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] Order, please! ගරු 
මන්තීතුමන්ලා වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] කරුණාකර ගරු 
මන්තීතුමන්ලා වාඩි ෙවන්න. 

 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ෙහොඳ සම්පදාය. 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
The Hon. Member cannot challenge the Chair. - 

[Interruption.] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මා කථා කරනවා. ඇෙහන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
You cannot challenge the Chair. Whoever is in the 

Chair has to be respected by the House. - [Interruption.] 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please! ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්] Hon. 

Deputy Speaker, right is might, not might is right. Just 
because he shouts, it does not mean that we get 
frightened and sit down. All we did was, when his name 
was called to take the Chair, we opposed him.  But, he 
came and sat there. Who is disrespecting the Chair?  
When we said, “Do not come", he comes. That is the 
problem. He comes, sits and then chairs. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Azwer, what is your point of Order? 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Hon. Deputy Speaker, the Deputy Chairman of 

Committees who presided over there, called me to the 
Chair. He has all the right, and Sir, this Member chose to 
insult the Chair. I must bring to your notice that I was not 
removed by the Speaker.- [Interruption.] 
 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
Hon. Deputy Speaker, I rise to a point of Order. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Harin Fernando, what is your point of Order? 
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, let me finish.  
        
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Harin Fernando, what is your point of Order? 

කරුණාකරලා එක මන්තීතුෙමක් එක වර කථා කරන්න. ෙම්ක 
පාර්ලිෙම්න්තුව. ගරු හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
Hon. Deputy Speaker, we met the Hon. Speaker  last 

time when we were faced with this problem and the Hon. 
Speaker assured us that the Hon. Azwer will never take 
the Chair.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
That is not a point of Order.  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Dayasiri Jayasekara, what is your point of Order.  
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මන්තීවරයකු මූලාසනයට 

පැමිෙණන්න නම්, සාමාන ෙයන් අපි -සභාෙවන්- ෙයෝජනාවක් 
ෙග්න්න ඕනෑ. ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභාෙව් ෙයෝජනාවක් අනුව 
ෙනොෙවයි, අස්වර් මන්තීතුමා මූලාසනයට පැමිණිෙය්. එතුමා 
බලහත්කාරෙයන් තමයි මූලාසනයට ඇවිල්ලා ඉඳ ගත්ෙත්. 
බලහත්කාරෙයන් මූලාසනෙය් ඉඳ ගැනීම සම්පදාය ෙනොෙවයි. 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ නිසා මම ඔබතුමාට 
ෙගෞරවෙයන් කියන්ෙන්, බලහත්කාරෙයන් ෙකෙනකු 
මූලාසනයට ඇවිල්ලා ඉඳ ගන්නවා කියන්ෙන් ඒක අපට කරන 
අපහාසයක්; පාර්ලිෙම්න්තුවට කරන අපහාසයක් කියලායි. 

 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා. 
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, please kindly listen to my point of Order. The 

Hon. Dayasiri Jayasekara is even challenging the Order 

made by the Deputy Chairman of Committees at that 
time. He invited me. I was never asked not to take the 
Chair. The Hon. Speaker has - [Interruption.] . 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

Sir, I was never asked by the Hon. Speaker not to take the 
Chair; no order has been made by the Hon. Speaker to 
that effect. Therefore, Sir, they were insulting the Chair at 
that time, and also now they are choosing to insult the 
Hon. Deputy Speaker who - 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Now, I have given enough opportunity to either side. 

Hon. Ravi Karunanayake, you continue with your speech.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I respect the Deputy Speaker for coming and taking 

the Chair and bringing respect to the Chair; we never 
disrespect the Chair. It was others who came and sat there 
and disrespected the House and that is the problem. I 
guess my good Friend's - a veteran speaker - amiable and 
generous disposition got somewhat perturbed. He came 
running and started shouting; I do not understand as to 
why he did so.  I am sure  sanity has prevailed now and 
his cooler thoughts are making him feel as to what he 
uttered.  All I say is, never mind. Everybody errs and it is 
human. Let us go forward. But, ensure that these types of 
things do not happen again. We are very conciliating as 
an Opposition. But, that does not mean we take any 
rubbish that you put in there.   

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනයට 
ඇවිල්ලා ෙම් පශ්නය විසඳීම අපි අගය කරනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ගරු සභාවට අගමැතිතුමාත්, හිටපු අගමැතිතුමාත්, සියලු ෙජ ෂ්ඨ 
මන්තීවරුත් පැමිණ සිටිනවා. අපි ෙමතැන වැදගත් ෙදයක් 
අහනවා. අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් ගැන කථා කරනවා. අද 
ජාත න්තර ෙලෝකය දිහා බැලුවාම ලංකාව හුදකලාෙව්යි ගමන් 
කරන්ෙන්. ලංකාවට ආදරය කළ, අපට ඉතාමත් මිතශීලීව සිටි 
ඉන්දියාව අද ෙකොෙහේද සිටින්ෙන්? එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව 
හිමිකම් පිළිබඳ සමුළුෙව්දී මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව ෙගනාපු 
ෙයෝජනාවට නිදහසින් පස්ෙසේ පළමුවැනි වතාවට අපට විරුද්ධව 
ඉන්දියාව ඡන්දය දුන්නා.  

අදත් විපක්ෂයක් වශ ෙයන් අපි ආණ්ඩුවට උදවු කරන්න යන 
අවස්ථාවක ආණ්ඩුව කියනවා, අෙප් සහෙයෝගය ඕනෑ නැහැ 
කියලා. අපට එෙහම කිව්වත්, එම ඡන්දෙයන් දිනලා එන්න 
ලැෙබ්වා කියලා අපි පාර්ථනා කරනවා. නමුත් අද ෙම් කියන 
අවස්ථාෙව්දී ඉන්දියාවටවත් යන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා ෙන්ද? ෙම් කියන අවස්ථාෙව්දී ගරුතර ෙබෞද්ධ 
ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා ෙදනමක් සම්බන්ධව ඉන්දියාෙව්දී ඇති වූ 
පශ්නය අපි පිළිකුල් කරනවා. ඒ වාෙග්ම එය තරෙය් පතික්ෙෂේප 
කරනවා. අප ෙම් ආණ්ඩුෙවන් අහනවා, ෙමෙහේ ෙලොකුවට සද්ද 
කර කර මුළු ෙලෝකයටම තමන්ෙග් නිෙදොස්භාවය පකාශ කරන 
අවස්ථාෙව්දී ඇයි ෙම් ආණ්ඩුව ඉන්දියාවට කථා කරලා ෙම් 
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ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාට වුණු ෙද් ගැන විමසන්ෙන් නැත්ෙත් 
කියලා. මහාෙබෝධි සංගමෙය් ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා ඉතාමත් අනගි 
ෙසේවයක් ඉන්දියාෙව් කරනවා. එක පැත්තකින් අකුරැස්ෙසේ මුස්ලිම් 
පශ්නයක් ඇති කර ෙගන ෙම් ආණ්ඩුව ෙමෙහේ ෙලොකුවට 
දඟලනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් හලාල් පශ්නයක් උස්සා ෙගන 
යනවා. ඊෙය් මත්තල රාජපක්ෂ ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
විවෘත කරනෙකොට  හැන්දෑෙව් වීරකැටිෙය් කිස්තියානි පල්ලිවලට 
ගහලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වත්තල  හින්දු ෙද්වස්ථානයකට 
පශ්න ඇති කරලා තිෙබනවා. ජාත න්තර ෙලෝකයක් එක්ක 
සමඟිතාවක් ඇති කර ෙගන ආගමික පශ්න විසඳීම අතිවිෙශේෂයි. 
අෙප් රෙට් තස්තවාදී පශ්නයක් ඇති වුණා. නමුත් කරුණාකර 
ආගම් පශ්න ඇති කරන්ෙන් නැතුව ගමන් කරන්න ඕනෑ කියන 
එක කියන්න ඕනෑ.  

අගමැතිතුමා, හිටපු අගමැතිතුමා, ෆවුසි ඇමතිතුමා වාෙග් 
අයෙග් අදහස් ෙගොනු කර ෙගන ආණ්ඩුවක් විධියට යන්න පුළුවන් 
නම් තිෙබන පශ්න අඩු ෙවනවා මිසක් වැඩි ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්ද? 
ඒ නිසා අපි අහනවා, අද ඉන්දියාෙව් ස්ථාවරය පිළිබඳව ආණ්ඩුව 
ෙමොනවාද කියලා තිෙබන්ෙන් කියා. දැන් ෙපළපාළි යනවා. නමුත් 
ආණ්ඩුෙවන් ඒ ගැන පකාශයක් කරලා තිෙබනවාද? අප ජිනීවා 
ගැන කථා කරනවා. මීට අවුරුදු ෙදකකට ඉස්ෙසල්ලා Labour 
GSP නැති ෙවන ෙකොට අප කිව්වා ඇඟලුම් සඳහා ෙම් රෙට් බදු 
පනවන්න එපා කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබා දුන්, චන්දිකා 
කුමාරතුංග මැතිනියලා තහවුරු කළ Labour GSP  එක දැන් නැති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එයින් US Dollars 1,100 million රටට අහිමි 
ෙවනවා. එදා මහ බැංකුෙව් අධිපති කිව්ෙව් ෙමොනවාද? "ෙමොන 
පිස්සුද, විපක්ෂය හීන ෙලෝෙකක ඉන්ෙන්" කියලා කිව්වා. අද 
වාණිජ මණ්ඩලය කියනවා, රුපියල් බිලියන 145ක් ලංකාවට 
අහිමි ෙවලා තිෙබනවා කියලා. රුපියල් බිලියන 145ක් කියන්ෙන් 
රුපියල් ෙකෝටි 14,500ක්. ෙම්වා කජු ඇටද? ෙකොස් ඇටද? 
අහිංසක දුප්පත් ජනතාවෙග් භූමිෙතල් මිලට තව රුපියල් 10ක් 
එකතු කරන්ෙන් එම සහනය ලබා ගන්න බැරි නිසායි.  

අද ෙවන ෙකොට ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා 271ක් වැහිලා 
තිෙබන්ෙන්. Two hundred and seventy one garment factories 
had been closed down because of the loss of Labour GSP 
that had been there. I am asking the Senior Ministers who are 
here, is this the way you take the economy to the cleaners at 
a time when every single cent is important to this country? 
You have a sense of arrogance to question the EU when you 
are beholden to them for giving the Labour GSP to you. You 
said, “No, we do not want that”. I do not want the country to 
be subservient, in any way, to any country to get its dues. 
But, when we get something, we have got to protect it. 
Today, if you had that Rs. 145 billion at the disposal of the 
exporters, you do not need to tax the people, increase petrol 
prices and to impose a 50 per cent increase on electricity 
charges, in turn increasing the cost of living, which is going 
up by the day. If you had that Rs. 145 billion, then you could 
have utilized the taxes on that in order to ensure that you 
give at least a 20 per cent salary increase to the private 
sector. Hon. Vasudeva Nanayakkara, I know you are very 
concerned about increasing the revenue. But remember, on 
the other side of the economy, you have got to reduce your 
cost. If you increase your cost and try to reduce your 
revenue, it would be a recipe for disaster and that is what is 
going on at this particular moment.  

දැන් ෙම් කථා කරන ෙවලාෙව් මා කිව්වා වාෙග් ජාතිවාදී, 
ආගම්වාදී පශ්න සමථයකට පත් කරලා රටට යම් විධියක ඉදිරි 
දැක්මක් සහිත අන්තවාදී ෙනොවන ෙද්ශපාලන නායකත්වයක් 

අවශ යි. රෙට් ෙමවැනි ෙද්වල් ඇති වුෙණොත් ජිනීවාවලින් එන 
උත්තරය අෙප් රටට හිතකාරී ෙවන්න  බැහැ. ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි 
ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලනවා, කරුණාකර ෙලෝකෙය් රටවල්වලින් 
ජිනීවා සමුළුවට ෙගෙනන ෙයෝජනාව ලංකාවට අහිතකර වන 
විධියට කටයුතු කරන්න ෙදන්න එපා කියා. අපි කවදාවත් 
කියන්ෙන් නැහැ ඒ රටවල අවශ තාව අනුව කටයුතු කරන්න 
කියලා. ලංකාෙව් කීර්ති නාමය ආරක්ෂා කරන්න කියන එක 
විතරයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය වශෙයන් අප ආණ්ඩුෙවන් 
ඉල්ලන්ෙන්. එවැනි පශ්න ඇති ෙවන ෙකොට අන්තිමට මුළු 
ෙලෝකයම ලංකාව ෙදස බලන්ෙන් ෙමොකක් ෙහෝ පශ්නයක් 
තිෙබන විධියටයි.  ගෙම් චණ්ඩිෙයෝ වාෙග් කෑ ගැහුවාම මුළු 
ෙලෝකයම අෙප් කකුල් ළඟ දණ ගහයි කියලා හිතන්න එපා. 
ෙලෝකය තිෙබන්ෙන් ලංකාව ඇතුෙළේ ෙනොෙවයි, ලංකාව 
තිෙබන්ෙන් ෙලෝකය ඇතුෙළේයි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔයෙගොල්ලන් චණ්ඩි පාට් දාන්ෙන්. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමන්ලා ගිහිල්ලා චණ්ඩි පාට් දාන්න. විමල් වීරවංශ වාෙග් 

මාරාන්තික උපවාසයක් කරන්න. ඇයි, ඔබතුමන්ලා බෑන් කී 
මූන්ලාට ෙපන්නුෙව්? [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ෙමතැන කෑ ගහලා 
වැඩක් නැහැ. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අපි පුංචි රටවල්. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පුංචි රටවල් තමයි. මීට වැඩිය පුංචි රටවල් මීට වැඩිය 

සාර්ථකත්වයක් ලබලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] අපට වැඩිය 
ෙපොඩි රටක් තමයි මාලදිවයින. මාලදිවයින මීට වැඩිය සාර්ථක 
ෙලස තමන්ෙග් පශ්න විසඳා ෙගන තිෙබනවා. අරක පුච්චලා, 
ෙම්ක පුච්චලා, බෑන් කී මූන්ට බැණලා, ජිනීවා යන රටවල්වලට 
බැණලා, ඇෙමරිකාවට මුකුළු කරලා හරියන්ෙන් නැහැ. අපි 
ඔක්ෙකෝම අමතක කරමු, අෙප් හිතවත්ම ඉන්දියාවත් එක්ක දැන් 
ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඉන්දියාව අපිත් එක්ක 
තරහාද? ෙමොනවාද ඒ අය කියන්ෙන්? ඒ ෙගොල්ෙලෝ කියන්ෙන් 
කරුණාකරලා මහින්ද රාජපක්ෂ බෑන් කී මූන්ට කියපු ෙද් 
කරන්න, ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් කැබිනට් මණ්ඩලෙයන්ම 
පත් කරපු අය විසින් හදපු LLRC එක අනුව කටයුතු කරන්න, 
ජී.එල්. පීරිස් ඉන්දියාෙව් External Affairs Ministerට 2012 
මාර්තු මාසෙය් කළ පකාශය කියාත්මක කරන්න කියන එකයි. 
ඊට වැඩිය ෙමොකුත් කියන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම තමන්ෙග්ම 
ස්වාධීන ෙකොමිසමක් වන LLRC එෙක් තිෙබන ෙද්වල් 
කියාත්මක කරන්න. [බාධා කිරීමක්] ෙම්වා ගැන අෙපන් අහන්න 
එපා. අපි  ඉන්ෙන් විපක්ෂෙය් ෙන්. ඔබතුමන්ලා අපට චණ්ඩි පාට් 
දාලා හරියන්ෙන් නැහැ. ඔය චණ්ඩි පාට් ගිහිල්ලා Senator 
Kerryට දාන්න, ඕවා ෙඩ්විඩ් මිලිබෑන්ඩ්ට දාන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඉන්දියාවත් එක්ක අෙප් අරියාදුවක් නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇයි නැත්ෙත්? අද ස්වාමීන්වහන්ෙසේ නමකට ඉන්දියාවට 

ගිහිල්ලා ඉන්න බැහැ. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ එෙහේ ඉන්න gangstersලා කට්ටියක්. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක තමයි. ෙමෙහේ ඉන්න gangstersලා වාෙග් තමයි. ෙමෙහේ 

gangsters ලාත් එක්ක බලන ෙකොට කිසි ෙවනසක් නැහැ. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මා හිතන විධියට 100ක් විතර අත් අඩංගුවට අරෙගන 

තිෙබනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අත් අඩංගුවට ගන්න එක ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.   ඉතින් ඇයි, 

ආණ්ඩුව පකාශයක් කරන්ෙන් නැත්ෙත්? විපක්ෂය විධියට අපි 
කියනවා, ෙම් ආණ්ඩුව ඉතාම ලජ්ජා සහගත විධියට වැඩ කටයුතු 
කරනවා කියලා. ෙම් ස්වාමින් වහන්ෙසේලාට කරපු අෙගෞරවය 
ගැන කිව්ෙව් නැත්ෙත් ඇයි? ඒවා ගැන කියන්ෙන් නැතිව නිදහෙසේ 
ශබ්ද නැතිව ඉන්ෙන් ඇයි?  ඔබතුමන්ලා එක පැත්තකින් 
අන්තවාදය වපුරනවා. ඊට පසු එයට ලැෙබන උත්තරය අනුව රෙට් 
සම්පූර්ණ සමගිය නැති වනවා. අර කිව්වා වාෙග් එක පැත්තකින් 
වීරකැටිය, හම්බන්ෙතොට පල්ලි පිච්චුවා.  අෙනක් පැත්ෙතන් 
අකුරැස්ෙසේ මුස්ලිම් පල්ලිය පිච්චුවා.  අෙනක් පැත්ෙතන් වත්තල 
හින්දු ෙකෝවිල.  ෙමොකක්ද ෙම් රෙට් තිෙබන පශ්නය?  ශී ලංකාව 
කියන්ෙන් සාර්වආගමික රටක්. ශී ලාංකික අනන තාව තමයි එහි 
වැදගත්ම ෙද්. එහි සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර්, මැෙල් සියලු 
ජාතීන් සිටිනවා. ඒ නිසා ෙම් වාෙග් පනත් ෙගෙනනවාට වඩා 
වැදගත් වන්ෙන් ෙම්  රෙට් සමගිය ඇති කිරීමයි.  

මා කිව්වා වාෙග් අද ෙම් රෙට් ජීවන වියදම අඩු කරන්නට 
අවශ  නම් තිෙබන input cost එක අඩු කරන්නට අවශ යි. අද 
විදුලි බිල සියයට 50කින් වැඩි කරන්නට හදනවා. මහජන 
උපෙයෝගීතා ෙකොමිසෙමන් අපි ෙම් ගැන අහනවා. විදුලි බල 
මණ්ඩලෙයන් ෙම් විදුලි බිල වැඩි කරන්න කියනවා ලු. විදුලි බිල 
වැඩි කරන්න අවශ  නම් අපට කියන්න, ෙම් විදුලි බිල වැඩි 
කරන්න අවශ  වන්ෙන් ඇයි කියලා. ෙම්ක දූෂණයද, 
අකාර්යක්ෂමතාවද, නැත්නම් අෙනක් රජෙය් ආයතන විදුලි බිල් 
ෙගවන්ෙන් නැතිකමද?  මුල  අර්බුදයක් තිෙබනවාද? එෙහම 
නැතිව නිකරුෙණ් අපට ඇවිල්ලා කිව්ෙවොත් විදුලි බිල සියයට 
50කින් වැඩි කරන්නට ඕනෑ යි කියලා, ඒක හරි පශ්නයක් වනවා. 
අෙප් ෆවුසි ඇමතිතුමා එදා ෙතල් මිල අඩු කරන්නට ඕනෑ යි 
කියලා ඉතාමත් ඕනෑකමින් සටන් කළා. අන්තිමට එතුමාව 
පැත්තකට දමලා, දැන් ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිවරෙයක් බවට පත් කරලා 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] එතුමාෙග් ආසනයත් ෙදකට කඩලා. 
අයිෙයෝ! තිබුණු ආසනයත් නැති කරලා තිෙබනවා.  මැද ෙකොළඹ, 
උතුරු ෙකොළඹ, ෆවුසි නම නැතිව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ෙද්ශපාලනය කරන්න පුළුවන්ද? නුවරින් පුද්ගලයකු ෙමතැනට 
පැන්නයි කියලා, ෙමතැන තිෙබන ඡන්ද ටික ගන්න හිතනවා නම් 
තිෙබන ඡන්ද ටිකත් නැතිව යන එකයි සිදු වන්ෙන්. අන්න ඒ 

වාෙග් කටයුතු කරෙගන යන එක අපි අගය කරනවා. ඒක තමයි 
අපි කිව්ෙව්, අපි රට ෙබ්රා ගන්නම්, ඔබතුන්ලා තමන්ෙග් 
පක්ෂෙය් කටයුතු කරෙගන යන්න කියලා.  අපට ඇවිල්ලා තිබුණු  
ෙහණය දැන් ඔබතුමන්ලාට වැදිලා ඉවරයි. ෙම් වාෙග් 
ෙජ ෂ්ඨෙයෝ, පක්ෂයට සම්පතක් බවට පරිවර්තනය ෙවලා තිබුණු 
අයට අද ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අගමැතිතුමා ඉතාමත් 
අනගි ෙසේවයක් කර තිෙබනවා. මම හිතන විධියට ෙම්වා 
බලාෙගන එතුමා හඬනවා ඇති, ෙමොකක්ද ෙම්  පක්ෂයට ෙවන්ෙන් 
කියලා. ෙම්ක තමයි සැබෑ තත්ත්වය. ඒ නිසා තමන්ලා පක්ෂයට 
ෙමොනවා කළත් කමක් නැහැ, ර ෙට් ආර්ථිකයත් එක්ක ෙසල්ලම් 
කරන්න එපාය කියලා අපි ෙම් ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිවරුනුත් සියලු 
ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා සිටිනවා.  ඒ කියන ගමන්ම - [බාධා කිරීමක්] 
ඔව්.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  මා ෙමතැනදීත් කිව්වා අඩු ගණෙන් 
එතැන ෙතල් ටැංකියක් නැහැ ෙතල් ටික -  

Hon. Deputy Minister of Finance and Planning, Hon. 
Prime Minister, you need one million litres of oil stored 
at that international airport. Today, Mattala is not a 
normal, domestic airport. It has risen to the status of an 
international airport. So, it has to have the minimum 
standards that are expected of an international airport. 
But, you do not have one million litres of oil there; you 
have only 100,000 litres of oil, two bowsers. If one 
airplane comes and refuels, it would take a minimum of 
90,000 litres of oil, which happened yesterday to 
"flydubai". Thereafter, there would be no oil left for the 
rest of the airplanes that would come. So, how on earth 
can you call this "sustainable development"? This is 
"cosmetic development" at the expense of the people and 
this is what we are basically opposed to. This is just to 
have a display, to hit the headlines, which makes no sense 
in economic terms.  

Talking about cost reduction, I said, in India, the oil 
prices are coming down. Sri Lanka is the only country, 
when world oil prices come down, that increases its oil 
prices, not once or twice, but three times. Today, you can 
bring oil to the Colombo Port at Rs. 79 a litre and you are 
retailing it at Rs. 163. I do not need to point out that the 
difference, the spread or the profit is used to cover the 
efficiency, corruption, the hedging deal, all put together, 
and it is a fact that the Government is basically exploiting 
the situation. So, at least when the world oil prices come 
down, give that relative reduction or the benefit to the 
consumer. But, it is not happening. The "Ceylon Today" 
of 18th March, 2013 carried the caption "No reduction in 
fuel prices - LIOC" even though India reduced those by 
two Indian Rupees. Two Indian Rupees is Rs. 5 in Sri 
Lankan terms. That is a substantial reduction. Why is that 
not happening in our country? The reduction you have 
achieved in certain costs has been increased on the other 
side with additional Cabinet Ministers being appointed. 
Last time you increased oil prices to ensure that the 
increase in cost owing to the appointment of five new 
Cabinet Ministers and six Deputy Ministers is reimbursed 
by the people. Why should people reciprocate, and what 
have they got to do with the appointment of some 
inefficient Ministers? That is what we are asking.   

අපට අවශ  වන්ෙන් අෙප් රට ආරක්ෂා කිරීම මිසක්, ෙමවැනි 
අදක්ෂ ආණ්ඩුවක් ආරක්ෂා කිරීම ෙනොෙවයි.   තමුන්නාන්ෙසේලා 
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ෙම් රට සංවර්ධනය කිරීෙම් නාමෙයන්  අද ෙම් රෙට් තිෙබන 
සල්ලි ටික සූරා කාලා, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කාබාසිනියා කරලා 
තිෙබන අවස්ථාවක් ෙම්.  ඉතින් අපි ෙම් අවස්ථාෙව් ආණ්ඩුෙවන් 
ඉල්ලනවා, කරුණාකර ෙම්ක නවත්වන්න කියා. රෙට් ආර්ථිකයත් 
එක්ක විහිළු කරන්නට එපා. අද ජනතාවට ජීවත් වන්නට බැහැ. 
මාසෙය් වැටුප සුමානයක් ජීවත් වන්නට මදියි. අද නිදහස් 
අධ ාපනය කියන එක නාමිකව පමණයි ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
හැම පාසල් දරුවකුටම මාසයකට රුපියල් 500ක, 600ක මුදලක් 
පාසලට ෙගන එන්නට සිදු වන තත්ත්වයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. 
චක ෙල්ඛ නිකුත් කරලා  තිබුණාට සල්ලි  ෙගනාෙව් නැත්නම් 
ළමයින් ඉස්ෙකෝෙලට ගන්ෙන් නැහැ. අද ෙරෝහල්වලට ගිෙයොත් 
ෙබෙහත් නැහැ. ෙම්ක තමයි සැබෑ තත්ත්වය. ෙම් ගැන කථා 
කරන්න ෙදන්ෙනක්, තුන්ෙදෙනකුටවත් ෙකොන්දක් නැත්නම් ෙම් 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 67 ෙදෙනක් තියාෙගන වැඩක් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් 
සුරාබදු (සංෙශෝධන)පනත් ෙකටුම්පත ගැන කථා කරනෙකොට මම 
ෙම් ගැනත් අහන්න කැමැතියි.  Customs එකට containers 
ෙදකක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. කවුද ෙම්වා ෙගනාෙව්? කවුරු 
ෙවනුෙවන්ද ෙගනාෙව්? අද ෙම් සඳහා ෙනොෙයක් නම් පාවිච්චි 
කරනවා. මම දන්නවා, අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමා අහලා 
තිෙබනවා, ඇයි ෙම් මෙග් නම පාවිච්චි කරන්ෙන් කියලා. ඒ 
අහිංසක මන්තීවරුන්ෙග් නම් පාවිච්චි කරන්ෙන් ඇයි? ඒ වාෙග්ම 
ලක්ෂ්මන් ඇමතිතුමාෙග් නමත් පාවිච්චි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
වාෙග් කිහිප ෙදෙනකුෙග් නම් පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා. සැබෑ 
නම ඉදිරිපත් ෙවලා නැහැ. කවුද -[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ලක්ෂ්මන් ඇමතිතුමා කියනවා, එතුමාෙග් ෙනොෙවයි ලු.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එතුමාෙග් ෙනොෙවයි ලු.  මාතරින් ෙනොෙවයි ලු. පුත්තලෙමන් 

ෙනොෙවයි ලු. පුත්තලෙමන් කිව්වාම මිල්ෙරෝයි ඇමතිතුමාෙග් නම 
ගෑෙවන්ෙන් නැහැ. කිසි පශ්නයක් නැහැ. එෙහනම් 
කුරුණෑගලින්ද?  කුරුණෑගලින් නම් කවුද?  සිදු ෙවන්න ඇත්ෙත් 
ෙමොකක්ද?  ඔබතුමන්ලා නිහඬව සිටින්ෙන් ඇයි?  සමහර අය 
අපට ඇවිල්ලා කියනවා, ෙම්ක ගැන  කියන්න කියලා. ෙම්ක හරි 
වැඩක් ෙන්. ඉතින් එෙහම නම්  රුපියල් පහක් තිෙබනෙකොට 
පශ්නයක් ඇති කරන ෙම් ආණ්ඩුව, රුපියල් මිලියන 120ක් 
ෙගවන්න තිබුණු එකට  ලක්ෂ 20ක් ෙගවලා ෙම් පශ්නය නිහඬ 
කරලා තිෙබනවා ෙන්ද? කවුද ෙම් පිටුපස සිටින්ෙන්? කාෙග් නම 
පාවිච්චි කරලාද ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්?  

දැන් ඒ හැම මන්තීවරයාම තමුන් ෙදස බලනවා, ''මම නම් 
ෙනොෙවයි'' කියලා. එෙහම නම් ෙම් කියන්ෙන් කවුරු ගැනද 
කියලා කියන්න ඇමතිවරෙයක් ඉදිරිපත් ෙවනවාද? අපට ෙම් ගැන 
දැන ගන්න අවශ යි. ගරු ඇමතිතුමා උෙද් කිව්වා, ෙම්ක ෙහළිදරවු 
කර ගන්න ෙදපැත්තටම අවශ තාව තිෙබනවා කියලා. නමුත් 
ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම නිහඬ ස්වරූපයකින් කටයුතු කරනවා.  

 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් පරීක්ෂණයක් පවත්වා ෙගන යනවා.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පරීක්ෂණයක් පවත්වනවා කියන්ෙන්? ෙම් L/C  එක බැලුවාම 

දැන ගන්න පුළුවන් ෙන් කවුද L/C එක පාවිච්චි කෙළේ, L/C  
ඇරි  ෙය් කවුද කියලා.  

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
කවුද කියලා නියම ෙවලාවට ෙහළිදරව් කරනවා. 

තමුන්නාන්ෙසේ කියන විධියට ඒවා කරන්න බැහැෙන්. ෙම්වාට 
නීතියක් තිෙබනවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අෙන්, ඔබතුමන්ලා කවදාවත් අපි කියන ෙද් කරන්ෙන් 

නැහැෙන්.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ළඟදීම ඒ ගැන පකාශයක් කරනවා. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රුපියල් මිලියන 120ක දඩයක් ගහන්න තිෙබන අවස්ථාවක 

රුපියල් ලක්ෂ 20ක දඩයක් ගහලා හරියනවාද? [බාධා කිරීම්] කිසි 
ලජ්ජාවක් නැතිව අහිංසක මිනිසුන්ට ගන්න තිෙබන හාල්මැස්ෙසෝ 
කිෙලෝවක මිල රුපියල් 400 සිට 800 දක්වා වැඩි කරනවා.  

 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
දැනටත් ඒ පරීක්ෂණය කර ෙගන යනවා.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉතින් පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕනෑද? ෙම් ඇමති කවුද කියලා 

අද  කැබිනට් මණ්ඩලයම දන්නවා. ඔබතුමා දන්ෙන් නැහැ.  
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නැහැ, මම දන්ෙන් නැහැ. දන්නවා නම් පරීක්ෂණයක් ඕනෑ 

නැහැ ෙන්. 
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
What is your point of Order? 
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
විනිමය වංචා කරලා පවුම් 3500ක් ෙගනාෙව් කවුද කියන එක 

ෙහළි කරනවාද? රවි කරුණානායක මන්තීතුමා කියනවාද? 
Passport එකත් impound කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා කරන්ෙන් 
කවුද? 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අෙන්, ෙම් අස්වර් මැතිතුමාට - ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමනි, එතුමා මෙග් නම කිව්වා. මම අහනවා- 

765 766 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමාෙග් නම කියන්න අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ, නම කිව්වා. ඒ විනිමය පරීක්ෂණය උසාවිෙය් 

තිෙබනවා. මම බය නැහැ. ඒ විනිමය පරීක්ෂණය තිෙබනවා.  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
විනිමය වංචා කරලා passport  එකත් impound කරලා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
US Dollars මිලියන තුනක් රටට ෙගනාවා. ෙම් පශ්නය අවුරුදු 

හතරක් ඇද ෙගන යනවා. අද ඒකට උත්තර ෙදන්න බැරි 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. මම අස්වර් මන්තීතුමාට 
කියනවා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වරපසාදවලට යටත්ව ඒක ෙමතැන 
කියන්ෙන් නැතිව ෙමතැනින් එළියට ගිහින් කියන්න කියලා. මම 
අපහාස නඩුවක් දමලා ඔප්පු කරලා ෙපන්වන්නම්. මැලිබන් 
එෙකන් බිස්කට් ෙහොරකම් කරපු එක වාෙග් ෙනොෙවයි, ෙම් 
පශ්නය.  ෙම්වා කියන්න අපි බය නැහැ. ඔබතුමා ෙචෝදනා ඉදිරිපත් 
කරනවා. [Interruption.] 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please! Let the Hon. Member speak, Hon. 

Azwer. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
He is  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙන්.  අපි විනිමය ෙහොරකම් කරනවාලු.  අපි  ෙම් රටට  සල්ලි 
ෙගෙනනවා. අපි අහනවා ෙමොකක්ද ඒෙක් තිෙබන වැරැද්ද කියලා. 
එතෙකොට කියනවා ෙහොරකම් කරනවා කියලා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක්  
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
රට ඉඳි. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්. රට ඉඳි.  ෙමොනවාද කෙළේ නැත්ෙත්? ෙම් වාෙග්  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මැලිබන් එෙකන් පන්නලා තිෙබන්ෙන්.[බාධා කිරීමක්]  ඔබතුමා 
මාව ඉලක්ක කළා. මම කියනවා, ෙම් රටට විෙද්ශ විනිමය 

ෙගනාෙව් මමයි කියලා. ඒෙක් තිෙබන වැරැද්ද ෙපන්වන්න කියලා 
මම අභිෙයෝග කරනවා.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Member, how long will you take?  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I will take as much time as you give me. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
You have exceeded your time by about four minutes.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Well, the problem was created by your people, not our 

people.  
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
There is no problem at all. You have lost the national 

- [Interruption.] 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Can you wind up now? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Yes, certainly. If you say so, I will do that. But, give 

me just five minutes to bring it to a close. 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Please wind up in two minutes.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I will try to do that.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  මම රූපවාහිනිය බලා 
ෙගන ඉන්න ෙකොට දැක්කා ඔබතුමා කියනවා,  lipstick   ගාලා   
කට්ටියක් ඉන්නවා කියලා. එතැන ෙලොකු කලබලයක් ඇති වුණා. 
ඒක අද පතෙය් වාර්තා කර තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමා lipstick  ගැන කථා කරලා කාන්තාවන්ට 
යම්කිසි පශ්නයක් ඇති කළා. ඒක පශ්නයක් කියලා මම හිතන්ෙන් 
නැහැ. ඒෙකන් තවත් ලස්සන ෙවනවා මිසක් අඩුවක් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒක එක්ෙනකුට බලපෑවා. ඔබතුමා හරියට කියලා ඇති. ඒ 
කථාෙවන් එක්ෙකනකුට පශ්නයක් ඇති වුණා මිසක්, ෙවනත් 
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ෙකෙනකුට පශ්නයක් ඇති වුණා කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවත් lipstick   ගෑවා වාෙග් තමයි ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය  සංවර්ධනය කරන්ෙන්. ඒ lipstick  ටික ගියාට පස්ෙසේ 
ෙමොෙලොව ෙදයක් නැහැ. හරියට ෙබොලිවුඩ් film  එකක් වෙගයි. ඒ 
film  එකක්  පැය ෙදකක් බැලුවත් එක තැනකම තමයි හිර ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අන්න ඒ වාෙග් සංවර්ධනයක් තමයි ඔබතුමන්ලාට 
තිෙබන්ෙන්.  

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලිබලාගාරයක් හැදුවා; විදුලි බිල අඩු 
වුෙණ් නැහැ. මත්තල airport  එකක් හැදුවා; passengersලා වැඩි 
ෙවයිද කියලා අපි බලමු. හම්බන්ෙතොට වරායක් හැදුවා; එන 
containers  පමාණය අඩු වුණා මිසක් වැඩි වුෙණ් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම ෙකොළඹ වරාෙය් සංවර්ධනයක් ඇති වුණා; ජීවන වියදම 
වැඩි වුණා මිසක් අඩු වුෙණ් නැහැ.  

ෙම් අවස්ථාෙව් සුරා බදු සම්බන්ධෙයන් කථා කරන විට ඉතා  
ඕනෑකමින් මම කියන්ෙන් ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ෙම් 
එතෙනෝල් ෙගන්වීම ගැන දන්නවා. නමුත් ෙම්ක යටපත් කරන 
ආකාරයක් තමයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නැහැ, නැහැ. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම ෙම් අවස්ථාෙව් ඉතා ඕනෑකමින්, වගකීමකින් අහනවා 

කාෙග් ඕනෑකම නිසාද ෙම් කාරණය යටපත් කරන්ෙන් කියලා. 
ෙම් රහස දවෙසන් ෙදෙකන් ෙසොයා ගන්න පුළුවන්. ඒක අමාරු 
නැහැ. L/C  ඇරිෙය් කවුද කියලා අපට කියන්න. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ඉදිරිපත් වුෙණ් කවුද කියලා ඔබතුමන්ලා දන්නවා. ෙම්කට 
රුපියල් මිලියන 120ක් දඩ ගහන්න ඕනෑ කියලා ඇමතිවරෙයක් 
තමයි අද මට කිව්ෙව්. මම එතුමාෙග් කියන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
එතුමා අපට ඒක කිව්ව එක මම අගය කරනවා. ඒ ෙගොල්ලන් 
කියනවා, අෙන් අපට ෙවලා තිෙබන ෙද් කියලා. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයට ෙමවැනි පිටස්තර පුද්ගලයන් ඇවිල්ලා ෙම් වාෙග් ෙද්වල් 
කරලා  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නැති වුණත් කමක් නැහැ. නමුත් 
රට නැති කරන එක තමයි  පශ්නය කියන එක ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් පුද්ගලෙයක් මට කිව්වා.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මට තව මිනිත්තුවක් ෙදන්න. ෙවලාව තිෙබනවා ෙන්.  

ඔබතුමාෙග් ඉල්ලීම පරිදි තව මිනිත්තුවකින් මම අවසන් 
කරන්නම්.  

The other issue I raise at this particular moment is 
about the oil tanks in Trincomalee. These oil tanks were 
leased out to the Lanka Indian Oil Company about 8 - 9 
years ago, maybe 10 years ago. Today, the Deputy 
Minister of Petroleum Industries, the Hon. Sarana 
Gunawardena, at an interview with a TV channel, 
mentioned that the Hon. Susil Premajayantha has brought 
in a Cabinet Paper to abrogate this Agreement and to take 

back the oil tanks. I am informed that the Chairman of the 
Ceylon Petroleum Storage Terminal Limited has been 
told to take these oil tanks back and negotiations are 
going on. Is this correct? At a time when you are trying to 
bring in changes in the field of oil industry, we ask you, 
is it correct? Is it sensible? When there is an investment 
in the country, you  are trying to create a problem by 
abrogating this Agreement. Worse so, is that you are 
basically dealing with an Indian company. At a time 
when we are trying to ensure  that we get  Indian support, 
are you trying to intensify the anti-Indian campaign that 
is going on? On one side you are bringing Chinese 
exporters and investors into this country and on the other, 
you are chasing away the Indian investors who have 
invested a  colossal amount of money, at a time when 
India is absolutely an essential friend of ours. So, we are 
asking, if the Deputy Minister of Petroleum Industries, 
the Hon. Sarana Gunawardena says that the Hon. Susil 
Premajayantha has put forward a Cabinet Paper to 
abrogate the oil Agreement, is this correct? If not, an 
apology should be made to LIOC or to the Indian 
Government for trying to create unwanted problems.  

So, all I want to say is, at the end of everything, the 
benefit should accrue to the people, not to an incompetent 
or a corrupt Government and that is what we, the United 
National Party, are very concerned because the economy 
of the country is in absolute dire straits. When this 
country’s economy is put to absolute test, we are the ones 
who have to resurrect this country and bring it back to  
normal order.  

Thank you, Sir.      
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Thank you. ගරු මනුෂ නානායක්කාර මන්තීතුමා. 

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 
Committees will now take the Chair.  

 
අනතුරුව නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 

 
[අ.භා. 3.58] 
 

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පනත් ෙකටුම්පත් 

කිහිපයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත් කථා 
කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මා ඔබතුමාට  ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමාෙග් අදහස්  
දැක්වීෙමන් පසු  අදහස් දක්වන්න ලැබීම ගැනත් මා සතුටු 
ෙවනවා, එතුමා දක්වන ලද අදහස් කිහිපයකට උත්තර ෙදන්නට 
අවස්ථාව  ලැෙබන නිසා.   

769 770 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

රවි  කරුණානායක මන්තීතුමා මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
ගැන කථා කෙළේ ද්ෙව්ෂ සහගතවයි.  මත්තල  ජාත න්තර ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ ඉදි කිරීම තුළින් ලංකාව ඇතුෙළේ ෙමච්චර කල් 
ෙනොතිබිච්ච, තවත් ජාත න්තර  ගුවන් ෙතොටුපළක් ඇති වී 
තිෙබනවා. ලංකාෙව් පධාන අවශ තාවක් ෙවච්ච ඒ ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ අද හදා තිෙබනවා. ඒක මත්තලට වැඩක් නැහැ, 
හම්බන්ෙතොටට වැඩක් නැහැ කියලා රවි කරුණානායක 
මන්තීතුමා අද කෑ ගැහුවත්,  එදා "Regaining Sri Lanka" වැඩ 
සටහන ඇතුෙළේ  එක්සත් ජාතික පක්ෂය වැල්ලවාෙය් ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළක් හදන්න ෙයෝජනා  කරලා තිබුණා. දැන් මට  පශ්න 
කිහිපයක් අහන්න තිෙබනවා. එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්  
"Regaining Sri Lanka" වැඩ සටහෙන් වැල්ලවාෙය්  ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළක් හදන ෙයෝජනාවක් තිබුෙණ් නැද්ද? එෙහම 
නැත්නම් එවැන්නක් තිෙබනවා  කියලා ජනතාවට කෙළේ  
ෙපෝඩාවක්ද,  ෙබොරුවක්ද? එවැනි ෙයෝජනාවක් තිබුණා නම් ඒ 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හදන්න ෙවන්ෙන්ත් ෙම් විධියටම ණය 
අරෙගනයි. ඒක ලංකාෙව් සල්ලිවලින් හදන්න බැහැ.  එෙහම 
නැත්නම් රවි කරුණානායක මන්තීතුමාෙග් ෙගදරින් සල්ලි 
ෙගනැල්ලා ඒක හදන්න බැහැ. ඒක හදන්න ෙවන්ෙන් විෙද්ශ ණය 
අරෙගනයි. එෙහම නැත්නම් රවි කරුණානායක මන්තීතුමා විෙද්ශ 
රටකින් විෙද්ශ විනිමය ෙගනාවා වාෙග් කමයකට සල්ලි 
ෙගනැල්ලා ඒක හදන්න ඕනෑ.  රවි කරුණානායක මන්තීතුමා 
ෙමොන කමයකට ෙම්ක හදන්න - [බාධා කිරීමක්]  ද්ෙව්ශෙයන් 
තමයි ෙම් කථා කරන්ෙන්.   

ලංකා ඉතිහාසෙය් ස්වර්ණමය යුගයක් තමයි ෙම් එළැඹුෙණ්. 
දැන් ලංකාෙව්  තවත් ගුවන්  ෙතොටුෙපොළක් ආරම්භ ෙවලා 
තිෙබනවා. ප්ෙල්න් එකක් අද ඒ ගුවන් ෙතොටුෙපොළට එනවාද 
කියලා තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් ගණන් හදන්ෙන්.  දයාසිරි 
ජයෙසේකර මන්තීතුමා කියනවා, කටුනායකින් උඩට ගන්න  
ප්ෙල්න් එකක ෙරෝද ටික මත්තලට යන්න ෙපර අකුළා ගන්නවත් 
ෙවලාව නැහැ කියලා. ෙම් අය ෙම් කථා කරන්ෙන් අද තිෙබන 
තත්ත්වය  එක්කයි.  හැබැයි, ෙම් ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හැදුෙව් අදට 
ෙනොෙවයි. ෙම් ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හැදුෙව් අනාගතයටයි. ෙම් 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හැදුෙව් අනාගතයට මුහුණ ෙදන්නයි; අනාගත 
ආර්ථික සංවර්ධනයට මුහුණ  ෙදන්නයි. තිස් වසරක යුද්ධෙයන් 
පසුව පිබිෙදන ශී ලංකාෙව්, ආසියාෙව් ෙක්න්දස්ථානය බවට 
දවසින් දවස වර්ධනය ෙවන  ශී ලංකාෙව් යටිතල පහසුකම්  
වර්ධනය කර ගැනීෙම් අපට අවශ ව තිෙබනවා. සංවර්ධනෙය් 
ඉහළම තැනට ගියාට පසු ඒ අවශ තා අපට දැෙනනවා. කටුනායක 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළට එන ගුවන් යානා  පමාණය  වැඩි ෙවලා,  
දැනට මිලියනට ඉක්මවා පැමිෙණන විෙද්ශිකයන් පමාණයත් වැඩි 
ෙවලා, කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළහි traffic තත්ත්වයක් 
ඇතිවුණාට පසු  මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් හදලා වැඩක් නැහැ. 
ෙකොළඹ වරාය තිෙබද්දීත්, ඉතිහාසය  පුරාවටම, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ යුගෙය් ෙනොෙවයි ඊටත් ඉස්සර ඉඳලා හම්බන්ෙතොට  
වරායක් හදන්න  ෙයෝජනා කර  තිබුණා. හැබැයි, හම්බන්ෙතොට  
වරාය හදන්න පුළුවන් වුෙණ් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට 
විතරයි; ෙම්  ආණ්ඩුවට විතරයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
මත්තල ෙනොෙවයි, වීරවිල ෙනොෙවයි  හම්බන්ෙතොට පෙද්ශෙය් 
ෙකොෙහේ  හරි තැනක හදන්න වුවමනාව තිබුණා. හැබැයි, කාටවත් 
ඒක කර ගන්න  බැරි වුණා. ඒ පුළුවන්කම ලැබුෙණ් මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ 
අනුවයි.  

චීනෙයන් ණය ගන්නවා කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙබොෙහොම 
ෙව්දනාෙවන් කෑ ගහනවා. හැබැයි, රජය  ඒ ණය අරෙගන 
ජනතාවට කන්න ෙබදා දීලා නැහැ. ෙම් ණය අරෙගන තව කාෙග් 
හරි කෑමට බීමට වියදම් කරලා නැහැ.  ෙම් ණය අරෙගන 
තිෙබන්ෙන් රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන්. රෙට් අනාගතය 
ෙවනුෙවන් තමයි ඒ මුදල් ආෙයෝජනය කර තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 

ෙම් ෙවලාෙව්දී  ''එදා ෙව්ල'' බිස්නස් එකක් ගැන හිතන්න  
නරකයි. රවි  කරුණානායක මන්තීතුමා  එෙහම  කථා 
කරනෙකොට අපට  ටිකක් කනගාටු  හිෙතනවා.  ව ාපාරික  පජාව  
නිෙයෝජනය කරන, ව ාපාරික  පජාව ෙවනුෙවන් කථා කරන 
ෙකෙනක් තමයි රවි  කරුණානායක මහත්මයා. එතුමාට ව ාපාර 
සෑෙහන සංඛ ාවක් තිෙබනවා. එතුමා ව ාපාර පිළිබඳව නීතිය 
ඉදිරිපිටත් කථා බහට ලක් ෙවනවා.  ව ාපාර ගැන එතරම් දුරට 
දන්න ෙකෙනක් ෙවලාත් "එදා ෙව්ල" බිස්නස්  එකක් ගැන  තමයි 
එතුමා කථා කරන්ෙන්. නමුත් ආණ්ඩුවක් එෙහම  කර ෙගන 
යන්න බැහැ. ආ ණ්ඩුවක් කර ෙගන යනවාය කියන්ෙන් "එදා 
ෙව්ල" බිස්නස්  එකක් ෙනොෙවයි. චීනෙයන් අද ෙම් මුදල් ණයට 
අරෙගන, අද ඒවා පාවිච්චි කරලා, අදම ඒවාෙය්  පතිඵලය ගන්න 
බැහැ. ඒක  pavement business  එකට නම් ෙහොඳයි. ස්වයං 
රැකියා කරන උදවිය  එදා උෙද්ට කාෙගන් හරි ණයක් ගන්නවා. 
තව තැනකට ගිහිල්ලා ඒ රුපියල් 1000ට බඩු ටිකක් අරෙගන 
ඇවිල්ලා, ඒ බඩු ටික විකුණලා ෙපොලී මුදලාලිට රුපියල් 1100ක්, 
1200ක් විතර ෙපොලියත් එක්ක මුදලුත් ෙබ්රලා කීයක් හරි 
අරෙගන ෙගදර යනවා. ෙගදර ගිහිල්ලා එදා ලැබුණු මුදල කාලා 
බීලා ඉවර කරනවා. ආෙයත් ෙහට උෙද්ට ඇවිල්ලා තව රුපියල් 
1000ක් ණයට අරෙගන  ෙපොෙළේ ෙවළඳාම් කරනවා. හැබැයි, ඒ 
විධියට ආණ්ඩු කරන්න බැහැ. ඒ ෙවලාෙව්ම ෙම් ආෙයෝජනවල 
පතිඵලය ගන්න බැහැ. දීර්ඝ කාලීන ආෙයෝජන තමයි ෙම්  කරලා 
තිෙබන්ෙන්. චීනෙයන් ණය අරෙගන, දැවැන්ත සංවර්ධන  වැඩ 
පිළි ෙවළක් එක්ක,  දැක්මක් ඇතිව මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
හැෙදනෙකොට, හම්බන්ෙතොට වරාය හැෙදනෙකොට ඒ ආශිතව 
කර්මාන්තපුර ඇති ෙවනවා; ඒ ආශිතව ෙසේවා  සැපෙයන ස්ථාන 
සකස් ෙවනවා; ඒ ආශිතව  සංචාරක පෙද්ශයක් නිර්මාණය 
ෙවනවා. ඒවාත් එක්ක තමයි අපි අනාගතයට මුහුණ ෙදන්ෙන්.  
සංචාරක ව ාපාරය හරහා ෙම් රට ආසියාෙව් ෙක්න්දස්ථානයක්  
හැටියට වර්ධනය  කරන්න තමයි ෙම් අවශ  කටයුතු සූදානම්  
කරන්ෙන්.  ඒ නිසා අපි  ඒවා ගැන  වැරදි විධියට බලන එක 
වැරදියි.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බලයට එන්න  වුවමනා බව අපට 
ෙත්ෙරනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බලයට එන්න තිෙබන 
වුවමනාව සඳහා ෙම් රෙට් ෙකෙරන සංවර්ධන ව ාපෘති දිහා 
වපරැහින් බලන එක තමයි අපට  තිෙබන ගැටලුව. ෙම් සංවර්ධන 
ව ාපෘති හරහා රෙට් ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න, රෙට් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙපනී  සිටින්න  රජයට වගකීමක් තිෙබනවා; 
යුතුකමක් තිෙබනවා. රෙට් ඉදිරි පරම්පරාව ෙවනුෙවන්, රෙට් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් තමයි ෙම්  සියල්ල  ෙගොඩ නගන්ෙන්. ෙම්වා 
ෙගොඩ නගන්ෙන් ෙහට දවෙසේ උපදින දරුවන්  ෙවනුෙවන්. එෙහම 
නම් රවි කරුණානායක මන්තීතුමන්ලා ඊට විරුද්ධව කථා කරන 
එක වැරදියි. එතුමන්ලා දැනගන්න ඕනෑ ෙම් සියලු ඉදි කිරීම්  
තුළින්ම පිළිබිඹු ෙවන්ෙන් අෙප් රෙට් දරුවන්ෙග් අනාගතය බව.   

ඊළඟට මම මතක් කරන්න කැමැතියි බදු වැඩි වීම් පිළිබඳව. 
ෙමතුමන්ලා බදු වැඩි වීම පිළිබඳව කථා කරනවා. ෙතල් මිල වැඩි 
වීම පිළිබඳව කථා කරනවා. ඔව්, සමහර අවස්ථාවලදී ෙතල් මිල 
වැඩි කරන්න ෙවනවා. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල ඉහළ 
යන ෙකොට අපටත් ෙතල් මිල වැඩි කරන්න ෙවනවා. නමුත් 
ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල යම් අවස්ථාවකදී සතියට 
ෙදකට එහාට ෙමහාට උච්චාවචනය වුණාට, ඒ අවස්ථාෙවන් 
අවස්ථාවට ෙතල් මිල අඩු කරන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. අප 
යම් කිසි මිල සූතයක් පාවිච්චි කරමින් ෙම් වැඩ කටයුතු කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ඉන්ධන කියන 
කාරණෙය්දී අප  සහනාධාර විශාල පමාණයක් ලබා ෙදනවා. 
ධීවරයන්ට ලබා ෙදන සහනාධාර, විදුලි ජනනය සඳහා ලබා ෙදන 
මුදල ඒ අතර ඉතාම වැදගත්. ඒ වාෙග්ම නැවත වතාවක් ඛනිජ 
ෙතල් සංස්ථාවට, ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත ාංශය සඳහා 
ලැබිය යුතු විශාල මුදල් පමාණයක් තිෙබනවා. අප ෙම් සියල්ල 
දරා ගන්නවා. ඒවා දරා ගන්න ගමන් තමයි ෙම් මිල යම් කිසි 
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මට්ටමක පවත්වාෙගන යන්ෙන්. නමුත් අනික් පැත්ෙතන් අප 
ජනතාවට ෙදන සහන නවත්වලා නැහැ. ජනතාවට විදුලිය ලබා 
දීෙම්දී ලබා ෙදන සහන ඉවත් කර නැහැ. අ ෙප් ෙගොවීන්ට ලබා 
ෙදන ෙපොෙහොර සහනාධාරය නතර කර නැහැ. අෙප් ධීවර 
ජනතාවට ලබා ෙදන ඒ ෙතල් සහනාධාරය නතර කර නැහැ. 
පාසල් දරුවන්ට ෙදන ෙපළ ෙපොත් ටික, නිල ඇඳුම් ටික නතර කර 
නැහැ. ෙම් හැම ෙදයක්ම සමබර කර ගැනීම තමයි ආණ්ඩුවක 
වගකීම වන්ෙන්. රජයක් විධියට මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ 
යටෙත් ඒ සමබරතාව අප ආරක්ෂා කරනවා. එක පැත්තකින් බඩු 
මිල ඉහළ යන ෙකොට, අනික් පැත්ෙතන් ඒ සහනාධාර අප ලබා 
ෙදනවා. යම් යම් ක්ෙෂේතයන්හි බදු අඩු කරලා, වැට් බදු අඩු කරලා 
යම් යම් බදු මට්ටම්වලටත් සහන ලබා දීලා උත්සාහ කරන්ෙන් 
ආෙයෝජන අවස්ථා වැඩි කරන්නයි.  නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්නයි. 
අපනයනය වැඩි කරන්නයි. ඒක තමයි ෙම් පතිපත්තිය. එවැනි වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇතියි අප ගමන් කරන්ෙන්. ඒ නිසා එක සිද්ධියක් 
අරෙගන අපට කථා කරන්න බැහැ.  ගත්ත ණය පමාණයක් 
අරෙගන, හදපු පාෙර් කාපට් කිෙලෝමීටරයකට යන මුදල අරෙගන 
තර්ක කරන එක වැරැදියි. ඊට වඩා පුළුල්ව අප හිතන්න ඕනෑ.  

අෙප් හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා කරුණු කීපයක් කිව්වා. එතුමා 
කිව්වා, ෙම් ආර්ථිකය වැරැදි පාරකයි යන්ෙන් කියලා. අපට 
ෙත්ෙරන කාරණාව තමයි හර්ෂ මන්තීතුමන්ලාට ඕනෑ විධියට 
ෙනොෙවයි ෙම් ආර්ථිකය යන්ෙන් කියන එක. ෙම් ආර්ථිකය ෙගොඩ 
නැංෙවන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු ෙම් රජයට, 
ෙම් කැබිනට් මණ්ඩලයට, මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්මට 
අනුකූලවයි. ෙම් ආර්ථිකය යන ගමන් මාර්ගය හර්ෂ 
මන්තීතුමන්ලාට ඕනෑ විධියට ගමන් කරන්ෙන් නැහැ. හර්ෂ 
මන්තීතුමන්ලාට ඕනෑ විධියට ආර්ථිකය ගමන් කරවන්න සෑෙහන 
කාලයක් බලා ඉන්න ෙව්වි; සෑෙහන්න හීන බලන්න ෙව්වි. 
ෙමොකද හර්ෂ මන්තීතුමාට කවදාවත් ෙම් ආර්ථිකය හසු රුවන්න 
ලැෙබන්ෙන් නැති නිසා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මහ බැංකුෙව් 
අධිපතිතුමාෙග්, මුදල් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමාෙග් නම් සඳහන් 
කරලා සමහර අවස්ථාවලදී බරපතළ විෙව්චන ඉදිරිපත් කළා.  ෙම් 
අය පුද්ගලයන් ෙදන්ෙනක් විතරයි. අප සමස්ත ආණ්ඩුවක්. ෙම්ක 
සමස්ත රජයක්. සමස්ත රජයක්, සමස්ත ආණ්ඩුවක් විධියට තමයි 
ෙම් සියල්ෙලෝම තීන්දු ගන්ෙන්. ඒ අය රජෙය් නිලධාරින් විධියටයි 
තීන්දු ගන්ෙන්. ඒ අය රජෙය් නිලධාරින් විධියටයි තීන්දු, තීරණ 
කියාත්මක කරන්ෙන්.  ෙද්ශපාලනික වශෙයන් සාමූහිකව, එකම 
බැම්මක් ඇතුෙළේ තීන්දු කියාත්මක වීමක් එහිදී සිදු වන්ෙන්. යම් 
යම් අවස්ථාවලදී ඒ පිළිබඳව විෙව්චන කරන්න පුළුවන්.  
පජාතන්තවාදී පක්ෂයක් විධියට ඒ විෙව්චනය කිරීෙම් අයිතිය අෙප් 
පක්ෂය ඇතුෙළේ තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ තිෙබනවා. 
හැබැයි ඒෙකන් කියන්ෙන් නැහැ ඒ අයව හුදකලා කරන්නය 
කියලා. ඒ අය ෙවනම අරෙගන ඒ අය කරපු ෙද්වල් වැරැදියි 
කියන්න අපට බැහැ. ඒ සියලුම ෙද්වල් අපි එකතු ෙවලා 
ආණ්ඩුවක් විධියට සිද්ධ කරන කර්තව යන්. ඒ උදවිය අද ගැන 
හිතලා ෙනොෙවයි තීන්දු ගන්ෙන්. ඒ අය හර්ෂ මන්තීතුමන්ලාට 
ඕනෑ විධියට, රවි කරුණානායක මන්තීතුමන්ලාට ඕනෑ විධියට 
ෙම් ආර්ථිකය හසුරුවන්ෙන් නැහැ. ඒ අය ෙම් ආර්ථිකය 
හසුරුවන්ෙන් රෙට් ජනතාවට ඕනෑ විධියටයි. රෙට් ජනතාව ෙහට 
දවෙසේ බඩගින්ෙන් ෙනොතියන විධියටයි. අප තිස ්වසරක් තිස්ෙසේ 
යුද්ධ කළා. ඒ යුද්ධය අවසන් කෙළේ ෙම් රෙට් ජනතාව බඩගින්ෙන් 
තියන්ෙන් නැතිවයි. අනාගතෙය්දී ෙම් රෙට් ස්වයංෙපෝෂිත 
ආර්ථිකයක් බිහි කරන්න සංවර්ධන යුද්ධයක් සිද්ධ කරන ෙම් 
ෙවලාෙව්, යම් යම් අවස්ථාවලදී ඒ ආර්ථික විෙශේෂඥයන් යම් යම් 
ෙද්වල් සැලකිල්ලට  ෙගන ඒ තීන්දු, තීරණ අරගන්නවා.  

ෙම් තීන්දු තීරණ ගන්ෙන් ෙම් රෙට් අනාගතය ගැන සිතලායි. 
අද ගැන සිතලා, ෙහට ගැන සිතලා, තවත් මාසයක් ගැන සිතලා 
ෙනොෙවයි ෙම් තීන්දු තීරණ ගන්ෙන්. තවත් අවුරුදු ගණනාවක් 

ඉස්සරහට ෙම් රට ෙහොඳින් පවත්වාෙගන යෑම සඳහා තමයි, ෙම් 
රෙට් ඉදිරි පරම්පරාව ෙවනුෙවන් සුඛිත මුදිත රාජ යක් බවට, 
ආසියාෙව් ආශ්චර්යය බවට ෙම් රට පත් කරන්න අවශ  නිසා 
තමයි ෙම් තීන්දු තීරණ ගන්ෙන්. අපි උදාහරණයක් ගනිමු. ෙම් බදු 
අඩු කිරීම් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන ෙකොට ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙකොපමණ විෙව්චන ආවාද? හැබැයි ෙම් ෙයෝජනා 
කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? බවුසර, බුල්ෙඩෝසර, ෙගේඩ ර් ආදිය 
සඳහා තිෙබන බදු අයින් කරන්න කියලායි, එකතුකළ අගය මත 
පනවා තිෙබන බදු අයින් කරන්න කියලායි. ඇයි ෙම්වා අඩු 
කරන්න කියන්ෙන්? ෙම්වා හරහා ගෙම් ඉන්න මිනිසුන්ට ෙසත 
සැලෙසන නිසායි එෙහම කියන්ෙන්. ගෙම් පාර හැෙදන ෙකොට, 
ගෙම් පාෙර් වැඩ ෙකෙරන ෙකොට එහි පතිලාභය ගෙම් ජනතාවට 
හම්බ ෙවනවා. ගෙම් පාරවල් හැෙදන එක විතරක් ෙනොෙවයි 
පතිලාභය. යන්ත සූත පැමිණීම හරහා, ගමට -වැඩ කරන 
කාර්මිකයාෙග් ඉඳලා සැමට- යම්කිසි ෙසතක් සැලෙසන නිසා 
තමයි ෙම් වාෙග් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
ෙයෝජනා කර තිෙබන බදු අඩු කිරීම් සියල්ල ගත්තාම, ඒ හැම 
එකකම යම්කිසි හරයක් තිෙබනවා. ඒ හැම එකක්ම ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන්ෙන් රෙට් සංවර්ධනය ඉස්සරහට ෙගන යන්නයි. 
නිෂ්පාදන ආර්ථිකය ඉස්සරහට ෙගන යන්න ඕනෑ කරන ෙයෝජනා 
තමයි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

විෙද්ශ රැකියාවල නියුක්ත අයට ෙම් රටට ඇවිල්ලා ව ාපාර 
ආරම්භ කරන්න අවස්ථාව සලසා දී තිෙබනවා. ඒ හරහා උත්සාහ 
කර තිෙබනවා පිට රට තිෙබන විෙද්ශ විනිමය පමාණය ලංකාවට 
ෙගන එන්න. ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් උපකම පාවිච්චි කරනවා. ෙම් 
රට ඉස්සරහට ෙගන යන්න ඕනෑ කරන කෙමෝපායයන් විධියටයි 
ෙම්වා පාවිච්චි කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, අප විෙශේෂෙයන් මතක් 
කරන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. ෙම් හැම අවස්ථාවකදීම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? මහින්ද චින්තන 
ඉදිරි දැක්ම යටෙත් සංවර්ධනෙය් කියා දාමය ඉස්සරහට ෙගන 
යමින් පුංචි මිනිසුන්ට සලකන්න ෙම් හැම අවස්ථාවකදීම උත්සාහ 
කරලා තිෙබනවා. කුඩා ව වසායකයාට ඉස්සරහට එන්න තමයි 
ඉඩ කඩ හදලා තිෙබන්ෙන්. පුංචි ව ාපාරිකයාෙගන් පටන් ෙගන 
ඒ පුංචි ව ාපාරිකයා එතැනින් ඉස්සරහට ෙගන යන වැඩ 
පිළිෙවළක් ගැන කල්පනා කරලා තිෙබනවා.  

ව ාපාරයක් ෙනොකරන ෙකනාට ව ාපාරයක් කරන්න අත 
හිත ෙදන්න ෙම් හැම අවස්ථාවකදීම වැඩ කටයුතු කර තිෙබනවා. 
ඒ දිහා තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා ෙබොෙහොම 
වපර ඇසින් බලන්ෙන්. ඒ ගැන අපට කනගාටුයි. ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ එෙහම බැලුවාට අපට කමක් නැහැ. ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණට තිෙබන පළපුරුද්ද සහ ඔවුන්ෙග් කමෙව්දයට අනුව ඒ 
අය එෙහම බැලුවාට කමක් නැහැ. හැබැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
කියන්ෙන් ඊට වඩා ෙවනස් පක්ෂයක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
ඊට වඩා ෙහොඳ ඉතිහාසයක් තිබුණා. අද අපට කනගාටුයි, අද 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඉතිරි ෙවලා ඉන්න කණ්ඩායමට ජනතාව 
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන කැක්කුම ෙමොකක්ද කියලා හිතන ෙකොට. 
ජනතාව සම්බන්ධෙයන් අද ඒ අයට තිෙබන කැක්කුම අපට 
පැහැදිලි ෙවනවා. එෙහම කියන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ෙම් රෙට් 
පශ්න ඉවර ෙවන ෙකොට; එක් පැත්තකින්, යුද්ධය අවසන් කරලා 
සියලු පශ්න ඉවර ෙවන ෙකොට ඒ අය හලාල් පශ්නයක් අරෙගන 
බරපතළම පශ්නය ෙලස එය ඉස්සරහට ෙගන යන්න දැන් 
උත්සාහ කරනවා. අද ෙම් අවස්ථාව වන විට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සාකච්ඡා කරන්න අවශ  නැති තරමට ඒ පශ්නය යම්කිසි 
මට්ටමකට නිවිලා ගිහින් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අපි පැහැදිලිවම 
කියන්න ඕනෑ, ඉන්දියාෙව් ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා ෙදනමකට පහාර 
එල්ල කිරීම අපි තරෙය් ෙහළා දකින බව. රජයක් විධියට පමණක් 
ෙනොෙවයි, පුද්ගලිකව අපි සියලු ෙදනා එය තරෙය් ෙහළා දකිනවා. 
හැබැයි ඒ සම්බන්ධෙයන් කට වහෙගන සිටියා කියලා කවුරු හරි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියනවා නම් ඒක වැරැදියි. ඒ සඳහා රාජ තන්තිකව ගත යුතු කියා 
මාර්ග ෙම් වන ෙකොට ෙගන තිෙබනවා සහ ඉදිරියටත් ගනිමින් 
පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි ඕනෑම ආගමකට, ඕනෑම ජාතියකට, 
ඕනෑම පාර්ශ්වයකට තමන්ෙග් ආගම රැකගන්න, තමන්ෙග් ආගම 
ෙවනුෙවන් කථා කරන්න අයිතියක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි 
ෙබොදු බල ෙසේනා සංවිධානයටත් අයිතියක් තිෙබනවා; මුස්ලිම් 
සංවිධානවලටත් අයිතියක් තිෙබනවා; කිස්තියානි සංවිධානවලටත් 
අයිතියක් තිෙබනවා. අපි ඒ අයිතිය සුරක්ෂිත කරන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැතිව ඒ සංවිධානවලට ගහන්න වත්, ඒ සංවිධාන ආණ්ඩු 
මට්ටු කරන්න වත් අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ සංවිධානවලට 
අයිතියක් තිෙබනවා තමන්ෙග් ආගම ආරක්ෂා කරගැනීම 
ෙවනුෙවන් කථා කරන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනෑ 
කාරණයක් තිෙබනවා. ෙම් අස්ෙසේ; ෙම් මතවාදය, ෙම් සාකච්ඡාව 
යන අතුරතුෙර්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සන්නිෙව්දන බලකාෙය් 
නායකයා වූ මංගල සමරවීර මහත්මයා සූක්ෂ්ම වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කළා. ඒ ෙමොකක්ද? ෙබොර දිෙය් මාළු බාන්න ෙහොඳට 
පුරුදු  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මහත්මයා පටන් ගත්තා මුස්ලිම් ගම්මානවල මුස්ලිම් 
ව ාපාරිකයන්ට මරණීය තර්ජනය කරලා ලියුම් යවන්න. මුස්ලිම් 
ව ාපාරිකයන් බිය වද්දන සංවිධානාත්මක වැඩ සටහනක් පටන් 
ගත්තා. ඒ වැඩ සටහන කියාත්මක කරලා ඊට පසු දා මාධ  
ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කියනවා, ෙමන්න මුස්ලිම් ජනතාවට පහාර 
එල්ල කරනවා, ෙම් සඳහා ආණ්ඩුව වග කිව යුතුයි කියලා. ෙම්ක 
සංවිධානාත්මක කුමන්තණයක්. ඒ වාෙග්ම තමයි ජිනීවා සමුළුව 
පැවැත්ෙවන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගැටලුව ඉස්මතු කරලා 
අරෙගන, ෙම් ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරලා, ෙම් ගැන විෙද්ශ 
රටවල කථා කරලා, ෙම්ක ජාත න්තර මාධ යට දීලා, ෙම් රටට 
තිෙබන සහෙයෝගය කමකමෙයන් අඩු කරන්න එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය ඇතුළු විපක්ෂය කියාත්මක ෙවනවා. රටට ආදරයට 
ෙනොෙවයි එෙහම කරන්ෙන්. බලයට තිෙබන කෑදරකමටයි එෙහම 
කරන්ෙන්. අපි ඒක පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. ගරු රවි 
කරුණානායක මහත්මයා කිව්වා ෙම් රටට ආදෙරයි කියලා. ඒ, 
රටට ආදරය ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. බලයට කෑදර ෙකෙනක්. ඒ 
බලයට කෑදරකම අමතක කරලා රටට ආදෙර් විධියට හැසිෙරන්න 
කියලා මතක් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

 

[අ.භා. 4.13]  
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. 

වැදගත් පනත් ෙකටුම්පත් කීපයක් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන 
අවස්ථාවක් ෙමය. මට ෙපර කථා කරපු මන්තීතුමා අෙප් පක්ෂෙය් 
හිටපු මන්තීවරෙයක්. එතුමා කථා කරන ෙකොට මම විමතිෙයන් 
බලාෙගන සිටියා, ෙම් එතුමාද කථා කරන්ෙන් කියලා.   

ෙකෙසේ ෙවතත්, එතුමා මීට ෙපර කළ කථා සීඩී එෙක් ෙට්ප් 
කරලා මෙග් ළඟ තිෙබනවා. ඉතා ෙහොඳයි, අර විමල් වීරවංශ 
ඇමතිතුමා කියනවා වාෙග් ෙලෝකෙය් ෙවනස් ෙනොවන එකම ෙදය 
තමයි ෙවනස්වීම කියලා එතුමා පකාශ කළා. එතුමා රවි 
කරුණානායක මන්තීතුමා ගැනත් කිව්වා. ඒ මන්තීතුමා ගැන 
කියන  විටත් එතුමා කිව්වා තමන්ට ආදරය කරන පිරිස කියලා.  
ෙකෙසේ ෙවතත් පතිපත්ති ඇතිව ෙද්ශපාලනය කරන්න පුළුවන් 
නම් මා හිතන්ෙන් ෙද්ශපාලනඥයකු වශෙයන් ෙම් රට ෙවනුෙවන් 
කරන්න පුළුවන් උතුම්ම ෙදය එයයි කියා.  උතුම්ම ෙදයටත් වඩා 

මූලික ෙදය එයයි. [බාධා කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි, අප ඔය අනවශ  ෙද්වල්වලටම උත්තර ෙදන්න 
යන්ෙන් නැහැ. මම ඒ නිකමට කිව්ෙව්. ෙමොකද ඒ කථාව අසා 
සිටින විට මා මවිතයට පත් වුණා, ෙම් කථා කරන්ෙන් එක 
කටින්මද කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, වරාය හා ගුවන් 
ෙතොටුපළ සංවර්ධන බදු (සං  ෙශෝධන), ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු 
(සංෙශෝධන), ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු (සං ෙශෝධන), ඔට්ටු 
ඇල්ලීම සහ සූදු බදු (සංෙශෝධන), එකතු කළ අගය මත බදු 
(සංෙශෝධන), විදුලි සංෙද්ශ බදු (සංෙශෝධන) කියන පනත් 
ෙකටුම්පත් ගැන අෙප් ආචාර්ය සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා අදහස් 
කීපයක් පකාශ කළා.  ගරු ඇමතිතුමනි, අප සවස් වරුෙව් කථා 
කරන ෙකොට  ඔබතුමා ෙබොෙහෝ විට ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. 
ඔබතුමා කථා කළාට පස්ෙසේ  උෙද් පැය කීපයක් ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා සුරා බදු සම්බන්ධව කිව්වා. 
ඔබතුමා සාමාන ෙයන් පාෙයෝගික ඇමතිවරෙයක්; 
මන්තීවරෙයක්. මම ඒක ෙගොඩක් අගය කරනවා. ෙද්ශපාලන 
වාසියක් ෙනොලැබුණත්, ඔබතුමා හුඟක් ෙවලාවට පාෙයෝගික 
වශෙයන් ඇත්ත  සඳහන් කරන්න උත්සාහ කරන බව මා දැක 
තිෙබනවා. හැබැයි ඔබතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ශී ලංකා නිදහස ්
පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක ඉඳලා දරන අදහස් සම්බන්ධෙයන් මම එකඟ 
වන්ෙන් නැහැ. හැබැයි එතැන ඉඳලා හරි ඔබතුමා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙයන් ලබා ගත්ත ඒ දැනුම හා ඔබතුමාෙග් දැනුම, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් පතිපත්තිත් එක්ක  මා හිතන හැටියට ෙහොඳ 
කාර්ය භාරයක් ඉටු කරනවා. ඒ කාර්ය භාරය ෙම් ආණ්ඩුවටත් යම් 
කිසි ආකාරයකින් කියා ෙදන්න ඔබතුමා විෙශේෂ උත්සාහයක් 
දරනවා. ඒෙකන් වැඩකුත් ෙවනවා කියලා මට ෙප්නවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, සුරාව සම්බන්ධෙයන් කථා කරන 
අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමා කිව්වා රෙට් සුරා භාවිතය වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවාය කියලා. ජනගහනය වැඩි ෙවලා නිසා එෙහම 
ෙවන්නත් පුළුවන්. එත ෙකොට අනිවාර්යෙයන්ම වැඩි ෙවනවා. 
ෙම්වා නීති දමලා, තහනම් කරලා නවත්වන්න පුළුවන් ෙද්වල් 
ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් බදු පනවද්දි බදු 
පමාණය වැඩි කරලා ඒ ක්ෙෂේතෙය් ෙයදිලා ඉන්න අය 
අෛධර්යවත් වන ආකාරෙයන් බදු පනවන්න පුළුවන්කමක් 
තිෙයන්න ඕනෑ. නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි, ජනාධිපතිතුමා මීට  
වැඩිය ෙවනස් අදහසක් දැරුෙව්.  එතුමා මතට තිත කියලා පටන් 
අරෙගන,- [බාධා කිරීමක්]  ෙමොනවා කියනවාද මම දන්ෙන් 
නැහැ.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, 
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත තුමා)  
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச - நிர்மாண, ெபாறியியல் 
ேசைவகள், டைமப் , ெபா  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction, 
Engineering Services, Housing and Common Amenities) 
මම දන්න කාරණයක් කියන්නම්.  කිස් ඩිවෙලොපර්ස් කියන 

ආයතනය විශාල නිවාස ව ාපෘතියක් ආරම්භ කරන්න ආවා.  
එක්තරා මන්තීවරෙයක්  Rs. 10 million ඉල්ලුවා කියලා අද ඒෙක් 
අය ඒ මන්තීතුමාෙග් නමත් දමලා පැමිණිලි කරලා තිෙබනවා, 
Commission to Investigate Allegations of Bribery or 
Corruption එෙක්. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඒක ෙම්කට අදාළ ෙදයක් ෙනොෙවයි ෙන්. ඔව්, කමක් නැහැ.  

775 776 

[ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා] 
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ මන්තීතුමාට කියන්ෙන් කිස්ෙටන් කියලා. එයාෙග් නම 

කිෂ්ෙටන්.  
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔබතුමා ඉඳගන්න. කිස්ෙටන් ගැන කථා කළ ෙම් ඇමතිතුමා 

කථා කරන ෙකොට මට ඇත්තටම හිනාත් යනවා. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 
ලජ්ජා නැතිව කථා කරනවා. ජනාධිපතිතුමාට ජැක් එක 

ගැහුවා. 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 
ලජ්ජා සහගතයි. ෙද්ශපාලනය පටන් ගත්ෙත් අහිංසක ජනතාව 

ෙවනුෙවන්. අද ෙමොකක්ද කරන්ෙන්, 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීම්]   

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අද කථා කරනවා. [බාධා කිරීම්] ලංකාෙව් ඉන්න 

ෙපොෙහොසත්ම පුද්ගලයා බවට පත් ෙවලා ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි.  

 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
 ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමනි, subject එකට අදාළව කථා 

කරන්න.  
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ලජ්ජා නැතිව එතුමා කථා කරනවා. අද ෙපොෙහොසත්ම 

පුද්ගලයා බවට පත් ෙවලා  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

[බාධා කිරීම්] 
 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please allow him to speak. Hon. 

Sujeewa Senasinghe, please carry on with your speech. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ලජ්ජයි. ලජ්ජයි. [බාධා කිරීම්] 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Wimal Weerawansa, what is your point of 

Order? 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඉතාම වගකීෙමන් 

කියනවා - 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, that is not a point of Order. - [Interruption.] 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඉන්න, ඉන්න. ඔබතුමාද තීරණය කරන්ෙන්?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
I will decide that. 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා 
මෙග් නම සඳහන් කරමින් විවිධ ෙද් කිව්වා. මට අපහාසයක් වන 
ෙද්වල් තිබුෙණොත් හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කිරීමට නිෙයෝග 
කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
If there is anything against the Standing Orders, that 

will be expunged from Hansard. Hon. Sujeewa 
Senasinghe, you carry on with your speech. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. මම කියූ ෙද් ගැන- [බාධා 

කිරීමක්]  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අමුණුගම ඇමතිතුමා 

සඳහන් කළා- [බාධා කිරීමක්] Sir, you better stop him. ෙම් මාළු 
කටවල් අපට නැහැ ඇමතිතුමනි. ඉතින් නවත්වන්න ෙපොඩ්ඩක්. 
[බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 

ලජ්ජා නැද්ද? [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
තව ටිකක් කථා කරන්න ෙකෝ.  
 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Sujeewa Senasinghe, you carry on with your 

speech. Hon. Azwer, please sit down. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පගා ගහන පුද්ගලයා 

තමයි පගා ගහන බව දන්ෙන්.  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

[බාධා කිරීමක්]  
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ඔබතුමා ගැන ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්; Sir, I did not mention 
any name. ෙතොප්පිය දමා ගන්න එපා. ඇමතිතුමනි, මම කවුරු 
ගැනවත් කථා කෙළේ නැහැ.  

 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, again I rise to a point of Order. 

 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් මහජන ධනය 

ශතයක් ෙහෝ ෙසොරකම් කරලා තිෙබන-[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් 
ඉන්න, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.[බාධා කිරීමක්] ඇයි ෙමොකද 
නලියන්ෙන්? නිකම් "සිරසට" දමා ගන්න කථා කරන්න එපා.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
I am sorry, Hon. Wimal Weerawansa, that is not a 

point of Order. Please sit down.  Hon. Sujeewa 
Senasinghe, you carry on. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
I did not mention the name of any Minister.  

 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතුමා subject එකට අදාළව කථා කරන්න ෙකෝ, එක එක 

ෙද්වල් අහන්ෙන් නැතිව. 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
I did not mention the name of any Minister and you 

had better know - 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Sujeewa Senasinghe, why do you not speak to 

the subject matter please? 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
I am speaking to the subject. So, let me speak. 
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නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
You are creating problems. - [Interruption.] Hon. 

Azwer,  Hon. Wimal Weerawansa please sit down.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, we know how certain Members and certain 

Ministers have done their businesses. There are certain 
people who came into politics without a cent and now 
they have become business moguls in the country. 
ඇමතිතුමනි, ලැජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ ඔබතුමා. 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ඔබතුමා අපට කියන්න එන්න එපා. අපි ශත පහක්වත් අල්ලලාත් 
නැහැ, අල්ලන්ෙනත් නැහැ. ෙද්ශපාලනයට ආෙව් දුප්පත් 
ජනතාවෙග් ෙල්, රීරි මාංශවලින්. අද ෙමොනවාද කරන්ෙන්? 
රුපියල් ලක්ෂ 1,500ක් පාවිච්චි කළා තමන්ෙග් ඡන්දයට. රුපියල් 
ලක්ෂ 1,500ක්. මට පුදුම ෙම්කයි ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් පැනපු ෙදන්ෙනක් 
තමයි වෙට් ඉන්ෙන්, ෙදපැත්ෙතන්.  

 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? This is the last chance I 

will allow you to raise a point of Order.  
 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

මිනිස්සු පාරට ගත්ෙත්. [බාධා කිරීමක්] 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. දැන් ඔබතුමා කථා කරන්න. 

ඔබතුමා ෙකළින්ම attack කරන්ෙන් නැතිව කථා කරන්න. 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මට ෙවලාව ඕනෑ. මට 

දිගටම බාධා කළා. [බාධා කිරීමක්] 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
You are running out of time. - [Interruption.] 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
  
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

මම ඔප්පු කරනවා. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙලඩක් ෙන්. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමොකක්ද 

ෙම්? කථා කරන්න ෙදනවාද, නැද්ද? [බාධා කිරීමක්]  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

වාෙග් ෙමොනවා කථා කරනවාද දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Wimal Weerawansa, please sit down.  Please 

allow the Hon. Member to speak. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Let me speak, Sir. 

 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Manusha Nanayakkara, what is your point of 

Order? - [Interruption.] 
 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
මෙග් point of Order එක අහන්න ෙපොඩ්ඩක් නිශ්ශබ්ද 

ෙවන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Wimal Weerawansa, please sit down. There is a 

point of Order being raised by the Hon. Manusha 
Nanayakkara. What is your point of Order? 

 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
මෙග් ගැටලුව ෙම්කයි. ඇත්තටම කිස් එෙකන් මිලියන 10ක් 

ඉල්ලුවාද, නැද්ද? ඉල්ලුෙව් නැත්නම් නැහැ කියන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
I am sorry. That is not a point of Order. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ආණ්ඩුවට ගිෙය්. අපට කියන්න එනවා පගා ගන්ෙන් නැහැ කියා. 
[බාධා කිරීම්]  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Sujeewa Senasinghe, ඔබතුමා කථා කරන්න.   

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  මෙග් ෙවලාව  
ෙදන්න.  
 

ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Sajin De Vass Gunawardena, what is your point 

of Order? - [Interruption.] Order, please! There is a point 
of Order being raised by the Hon. Sajin De Vass 
Gunawardena. 
 

ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු විමල් වීරවංශ 

ඇමතිතුමාෙග්  ෙගෞරවයට හානි වන විධියට ෙමතුමා කථා කළා. 
[බාධා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
I have already given a ruling on that. So, if there is 

anything against the Standing Orders, that will be 
expunged from Hansard. 

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
ඒක තමයි. දැන් ෙමතුමාට කියන්න තිෙයන්ෙන් එක ෙදයයි.  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ඒක කිව්වා නම් ඉවරයි ෙන්.ඉල්ලුෙව් නැත්නම් නැහැ කියන්න.  
ඒක කියන්ෙන් නැතිව නිකම් ඉන්නවා.  

 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Sujeewa Senasinghe, you continue with your 

speech. 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා ගැන මට ආඩම්බරයි. 

සෑෙහන මන්තීවරුන්  පිරිසක් මෙග් කථාවට අවධානය ෙයොමු 
කරමින් ඉතා කළමනාකාරීව මට බාධා  කළා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
විරුද්ධ පක්ෂෙය් තරුණ මන්තීවරෙයකු වශෙයන් මට 
සන්ෙතෝෂයක් තිෙබනවා.  එක් ඇමතිවරෙයක් -බංෙකොෙළොත් 
ඇමතිවරයා- [බාධා කිරීම්] ආෙයත් පටන් ගත්තා. මාළු කඩය 
වාෙගයි. [බාධා කිරීම්]   

විෙශේෂෙයන්ම ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු 
අමුණුගම අමාත තුමා කථා කළ ෙදය සම්බන්ධෙයන් මම  කථා 
කෙළේ. එතුමා කිව්වා, මත්පැන් පානය රෙට් ඉතා ඉහළ මට්ටමක 
පවතිනවාය කියා.  ගරු ඇමතිතුමනි, ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කෙළේ 
මතට තිත තබනවාය කියලායි. ඒ කිවූ ෙදයත් සමඟ ඔබතුමා කිවූ 
ෙදය ගැලෙපන්ෙන් නැහැ කියා මා හිතනවා. අප පිළිගන්නවා, 
රෙට්  සංචාරකයින්ෙග්  වැඩි වීමත් සමඟ  රෙට් ජනතාව වැඩි 
වීමත් සමඟ මත්පැන් භාවිතෙය් වැඩි වීමක් තිෙබන්නට පුළුවන් 
කියා.  

විෙශේෂෙයන් ගරු ඇමතිතුමනි, අර containers ෙදක 
සම්බන්ධෙයන් අප සඳහන් කරන්නට කැමතියි.  ෙම් containers  
ෙදක සම්බන්ධෙයන් මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු   
කරවනවා. ෙමහි සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් බදු 
පමාණයකුත්, ස්කාගාර සංස්ථාවට අයත් බදු පමාණයකුත් 
තිෙබනවා. ෙම් බදු පමාණය විෙශේෂෙයන්ම ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙකෝටි 12ක් වාෙග් පමාණයක්. ෙම් බදු පමාණය අය කර ගන්නට  
ඕනෑ. ෙම් බදු පමාණය අය කර ගන්නවා ද නැද්ද  කියන ෙදය 
සම්බන්ධව  ඔබතුමා අනිවාර්යෙයන්ම අපට උත්තරයක් ෙදන්න 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ගනුෙදනුවට සම්බන්ධ 
ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා නම්  - එහි සඳහන් කර තිබුණා, පබල 
ඇමතිවරෙයක් ෙම් පසුපස  ඉන්නවාය කියා- ඒ සම්බන්ධව 
ෙසොයන්න රහස් ෙපොලීසියට භාර කර නීතිෙයන් දඬුවම් කරන්න  
ඔබතුමා කටයුතු කරන්නට  ඕනෑ.  ෙම්  මුදල විශාල මුදලක්. ෙම් 
containers ෙදෙක් ඇඳුම් ෙගනාවා ෙනොෙවයි, කාර් ෙගනාවා  
ෙනොෙවයි ඇමතිතුමනි.  Containers  ෙදකක බහා නීති විෙරෝධී 
ෙදයක් ෙගනැල්ලා රෙට්  ආර්ථිකයට ආදායමක් වශෙයන් ලබා 
ගන්නට පුළුවන්    රුපියල් ෙකෝටි 12ක් වාෙග් පමාණයක්-  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා ෙම් ගැන කලිනුත් 

සඳහන් කළා. අප  ෙම්  ගැන සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් කරනවා. 
ෙමතුමාෙග් කථාව මා අහෙගන හිටියා.  ෙම් ෙවලාෙව්  එක එක 
ඇමතිවරුන් ෙම්කට සම්බන්ධ කර  ගැනීම ඉතාම අසාධාරණයි. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අප ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙම්කයි. 
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බදු කමයට අනුව ෙබෝතලයට තමයි බදු පමාණය වැෙටන්ෙන්. 
ස්පීතු විශාල පමාණයක් ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන්. ෙතොග වශෙයන් 
ෙනොෙවයි.  Permission නැතිව ෙගනා ෙදයක් ෙනොෙවයි.  ඒ බදු 
පමාණය අනිවාර්යෙයන්ම ෙකෝටි 12ක මුදල් පමාණයක් ෙවනවා.  
ඔබතුමා කිව්ව ආකාරයට   රටට ලැෙබන්න තිෙබන මුදලක්. එය 
අය කර ගන්න ඔබතුමා   යම් කාර්ය භාරයක් කරන්න. 

විෙශේෂෙයන්ම  අෙප් රෙට් සාක්ෂරතා හැකියාව ගැන ගරු 
ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා සඳහන් කළා. ලංකාෙව්  සාක්ෂරතා  
හැකියාව සියයට 97ක් කියා  එතුමා කිව්වා. එතුමන්ලා ෙම් රෙට් 
සාක්ෂරතාවය   සියයට 90 සිට සියයට 97 දක්වා ඉහළ නංවා 
තිෙබනවාය කියා කිව්වා. නැහැ ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් රෙට්  
සාක්ෂරතාවය සියයට 91.6යි. ඒ සාක්ෂරතාවය අවුරුදු  
ගණනාවක් තිස්ෙසේ තිබුණු  පමාණයක්.  එක  අංගයක් පමණක් 
එහාට ෙමහාට ෙවන්න පුළුවන්.  නමුත් විශාල ෙවනසක් ෙවලා 
නැහැ.  

 ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මත්තල ගුවන්ෙතොටුපළ 
සෑදීම ගැන අෙප් විරුද්ධත්වයක් නැහැ. හම්බන්ෙතොට වරාය හැදීම 
සම්බන්ධෙයන් අප විරුද්ධ නැහැ. අද අෙප් විරුද්ධත්වය 
තිෙබන්ෙන් ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්වා ගැන 
කියන ෙද්වල් සහ ෙම්වා කරන කමය සම්බන්ධවයි.  
හම්බන්ෙතොට වරාය සඳහා දරන වියදම බිලියන 130යි.  ෙම් 
වියදමත් එක්ක අවුරුදු තුනක් යනෙකොට  ආදායම ලබනවාය කියා  
අපට ෙපොෙරොන්දු  වුණා.  ඔය  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

තිෙබන ඇමතිවරෙයක් කිව්වා,   හම්බන්ෙතොට අසලින් නැව් 
400ක් යනවාය කියා. ඒ නැව් 400න් නැව් 200කට ෙතල් ගැහුවාම  
විශාල මුදල් පමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්ය කියා කිව්වා. ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, හම්බන්ෙතොට වරාය හදා අවුරුදු 
තුනක් ගිහිල්ලා. අද ෙවනෙකොට එක  නැවකට   ෙතල් ගහලා 
නැහැ.  අයිෙනන් යන නැවකට ෙතල් ගැහුවාය  කියා 
ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් නම් ෙපන්වන්න. එෙහම ෙදයක් කර නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] මා මෙග්  කාලය නාස්ති කරන්ෙන් නැහැ, ඔය 
වාෙග්   

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න.  මා මෙග්  මාතෘකාවට බැහැලා  
කථා කරන්නම්. හැබැයි ෙම්  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මම ළඟදිම උත්තර ෙදනවා. විෙශේෂෙයන් හම්බන්ෙතොට වරාය 
සම්බන්ධෙයන්  අප අහනවා.  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කිව්වා නැව් 400ක් යනවා කියා.  
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙමොනවාද නැව් ගැන දන්ෙන්? ෙපොල් ගස් නැගපු, මිනිස්සු 
මරපු, මං ෙකොල්ල කාපු, නැව් ගිනි තිබ්බ, බැංකු ගිනි තිබ්බ අය අද 

ෙද්ශපාලනයට ඇවිත් ෙගවල් හදාෙගන, කාමරවල AC දමාෙගන, 
කාර් අරෙගන ෙකෝටිපතිෙයෝ බවට පත් ෙවලා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, -[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙමතුමා ගැන කවුද කථා කෙළේ? [බාධා කිරීමක්] ෙමතුමා 

ෙතොප්පිය දමා ෙගන. [බාධා කිරීම්] ෙමතුමා ගැන ෙනොෙවයි මා 
කථා කෙළේ. [බාධා කිරීම්] අෙන් බැංකි චූන්! ෙමතුමා ගැන 
ෙනොෙවයි මා කථා කෙළේ. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Wimal Weerawansa. What is your point of 
Order? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

නැත්නම් නැහැ කියන්න. මා ඔප්පු කර ෙපන්වනවා. [බාධා කිරීම්]  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. ඔබතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මට කිස් එකට සම්බන්ධයකුත් නැහැ. [බාධා කිරීම්]   
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතුමා කථා කරන්න. That is not a point of Order. - 

[Interruption.]   
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම නඩුව කරන්ෙන් 

ටාටා ආයතනෙයන්. කිස් එෙක් ෙලොක්කා ෙමොනවා ෙහෝ කරලා. 
කිස් ගානවා; කිස් බිස් ගානවා.  [බාධා කිරීම්]   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. R. Yogarajan, what is the point of Order? 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
Mr. Deputy Chairman of Committees, the Opposition 

Members have a right to speak. If the Ministers are going 
to disturb like this, you will have to name them.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
I will look after that. Hon. Sujeewa Senasinghe, please 

carry on.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Thank you. - [Interruption.] අයිෙයෝ! ඇති තරම් මඩ 

ගහන්න. එතෙකොට අපට ෙහොඳයි. පත්තෙරත් දාන්න. 
 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன - ைற கங்கள், 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சர்)  
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports 
and Highways) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! A point of Order is being raised by the 

Hon. Rohitha Abeygunawardana. What is the point of 
Order? - [Interruption.] There is a point of Order being 
raised. Please do not shout. - [Interruption.] 

 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් 

එක නැවකටවත් ෙතල් ගහලා නැහැ කියලා ෙමතුමා පකාශ කළා. 
ෙමතුමා ෙදන ඕනෑම නැවකට මම ෙතල් ගහන්න ලැහැස්තියි. අද 
රෑට ෙමතුමා නැවක් ෙදනවා නම් මම ඒකට ෙතල් ගහන්න 
ලැහැස්තියි. [බාධා කිරීම්] ඕනෑම ෙවලාවක. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. Hon. Sujeewa 

Senasinghe, you carry on. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඇමතිතුමා කියන  ෙද් හරි. ඇමතිතුමාෙග් කථාව අවසන් නිසා 

ඔබතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාවක් නැති නිසා මා ඒ ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාට මා එදාත් කිව්වා, ඔබතුමාෙග් කථාව 
මෙග් කථාෙවන් පසුව නැත්නම් ඔබතුමාට ඔප්පු කරන්න පුළුවන් 
ෙචෝදනා ගැන මා කථා කරන්ෙන් නැහැ කියා. ෙමොකද, ඔබතුමාට 
කථා කරන්න අවස්ථාවක් නැති නිසා.  හැබැයි, යම් කිසි කාරණා 
කිහිපයක් තිෙබනවා. ඒවාට උත්තර ලබා ෙදන්න මම  ඔබතුමාට 
විනාඩියක් ලබා ෙදන්නම්. ගරු කරන ඇමතිවරුන්ට අපි එෙහම 
කථා කරනවා. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමන්ලාට 
විෙශේෂෙයන්ම  හැදියාවක් තිෙබනවා; කථා කරන්න පුළුවන් 
හැකියාවක් තිෙබනවා ; ෙහොරකම් කරලා නැහැ; පල් ෙහොරු 
ෙනොෙවයි; මංෙකොල්ල කාලා නැහැ; බැංකු ගිනි තියලා නැහැ; 
බැංකු  ෙකොල්ල කාලා නැහැ. අන්න එවැනි ඇමතිවරුන්ට උත්තර 
ෙදන්න අප සූදානම්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම වරාෙය් 
ෙසේවක යන් ගැන වරාය අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමා -ආචාර්ය පියත් 
බී. විකම- කර තිෙබන පකාශයක්  03.03.2010 දිනැති "ෙඩ්ලි 
නිවුස්" පතෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා, I quote: 

"The Hambantota Port Phase One will be completed by end of 
October one year ahead of schedule. It is expected to generate 5,000 
direct and 50,000 indirect job opportunities." 

ඒ විධියට ෙමහි සඳහන් ෙවනවා. හැබැයි, මට ලැබී තිෙබන 
දත්ත අනුව -වැරදි ෙවන්න පුළුවන්- 300කට අධික පමාණයක් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ෙසේවෙය් ෙයෙදන්ෙන් නැහැ. දැන් උත්තර ෙදන්න 
එපා. ඔබතුමන්ලා කිව්වා, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
සම්බන්ධෙයන්; හම්බන්ෙතොට වරාය සම්බන්ධෙයන්. නමුත් ඒ 
ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වුණ ආකාරෙය් ඉලක්ක සපුරා 
ගන්න හැකියාව ලැබිලා නැහැ. අපි ඊර්ෂ ා කරන්ෙන් නැහැ. සරත් 
අමුණුගම ඇමතිතුමා කිව්වා,  ඒ කාලෙය් මහවැලිය පටන් ගන්නා 
විට විෙව්චන තිබුණාය කියා. අප ඒ බව දැක්කා. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් මන්තීවරු කිව්වා, "ඇයි ෙම්ක ෙමච්චර ඉක්මනින් 
හදන්ෙන්? ෙම්ක සුදු අලිෙයක් බවට පත් ෙවයි" කියා. නැහැ. 
සංවර්ධනයක් තිෙබනවා නම්, ඒෙකන් සංවර්ධනයක් ලැෙබනවා 
නම්, සමහර ෙහොඳ කාරණා තිෙබනවා නම්  අප ඒවා දක්වනවා. ඒ 
ස්ථානෙය්දී අහස් යානා හදිසිෙය්දී බාන්න වුෙණොත් මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙල් බාන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්  හදිසි අවස්ථාවලදී ෙම්වා 
පෙයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි, ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි, මෙග් පශ්නය වන්ෙන් බිලියන 130ක් වාෙග් 
පමාණයක් හම්බන්ෙතොටට වියදම් කරනෙකොට ඒ පමාණය 
ඔබතුමන්ලා ගන්ෙන් සියයට 7.2 ෙපොලියට  නැත්නම් 6.2 
ෙපොලියට ණයටයි. ෙම් ණයවලට අපිට grace period එකක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය ඒ අවස්ථාෙව්දී මහවැලිය නිර්මාණය කෙළේ ෙමගාෙවොට් 
780ක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් බව ඔබතුමා දන්නවා. එය අපෙත් 
ගිෙය් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා දන්නවා, අප කිෙලෝමීටර් තුන් 
සිය ගණනක ඇළෙව්ලි මාර්ග හැදුව බව. ඇමතිතුමනි, අද වනතුරු 
ඒවා එකක්වත් leak  වන්ෙන් නැහැ. ෙම් ආකාර ෙය් විශාල කාර්ය 
භාරයක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය කාලෙය් කළා. Grace period එක 
අවුරුදු 10යි. ඒකට ෙඩොලර් මිලියන 780යි ගි ෙය්.   ෙමොරගහකන්ද 
ව ාපෘතියට පමණක් මිලියන 790යි. එය ෙමොගාෙවොට් 20 ඉතා 
ෙපොඩි ව ාපෘතියක්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් 
යම් කිසි කාර්ය භාරයක් ඉටු ෙවනවා ඇති. හැබැයි, හම්බන්ෙතොට 
වරාය ෙවනුෙවන් ආපු එක නැවක් නැහැ. අපි කියන්ෙන් ඒකයි. 
ෙකොළඹට ආ නැව් ටික හම්බන්ෙතොටට හැෙරව්වා. ඒ  ගිය නැව් 
පමාණය පමණයි. නැත්නම් හම්බන්  ෙතොට වරාය හැදුව නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම ආ නැවක් ෙම් අවස්ථාව වන විට නැහැ. හැබැයි, 
ඉදිරි අනාගතෙය් ඔබතුමන්ලාෙග් හැකියාවට මා තව එකක් 
කියන්න ඕනෑ.  

787 788 
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ෙලොයිඩ්ස් රක්ෂණය නැහැයි කියලා මම සඳහන් කළා. ඒ 
රක්ෂණය හම්බ ෙවලා තිෙබනවායි කියලා මට දැන් ආරංචියක් 
ආවා. ඒ රක්ෂණය ලැබිලා තිෙබනවාද කියන කාරණය ඇත්තද 
නැත්තද දන්ෙන් නැහැ.[බාධා කිරීමක්] විස්තර මෙග් කථාව ඉවර 
ෙවලා ෙදන්නම්. එෙහම ලැබුණා නම් විෙශේෂෙයන්ම ෙහොඳයි ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
ඔබතුමන්ලා ෙම් වියදම් කළ මුදලට යම් ෙදයක් ලැෙබයි කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමා සඳහන් කරනවා, රුපියල් බිලියන 
200කට අධික පමාණයක් ගල කඩන්න ගියා කියලා. ඔබතුමන්ලා 
කිව්වා, ගලක් නැහැයි කියලා. කමක් නැහැ, ඒ ගලත් කඩලා 
ඔබතුමන්ලා සඳහන් කළ ආකාරෙයන් -කට බරියා සඳහන් කළ 
ආකාරෙයන් - නැව් පන්සියෙයන් අඩුම ගණෙන් නැව් පහක් 
එනවා නම් ෙහොඳයි.  ෙම් අය ෙබෝට්ටුවල ගිෙය් නැති අය; 
බයිසිකල්වල ගිෙය් නැති අය. දැන් අපිට කියනවා, පගා ගහනවා 
කියලා. පගා මරුෙවෝ. අඩි පහක් උස නැහැ. අඩියට  පගා 
ගැහුෙවොත්, මිලියන දහයක් ගැහුෙවොත් මිලියන 50ක් ගහලා. ඉතින් 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, - 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
නැහැ, point of Order එකක් නැහැ.  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
 point of Order raise කරන්න ෙදන්න එපා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, - 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Wimal Weerawansa, what is the point of Order? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නි ෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඉල්ලුව බව මම ඔප්පු කරලා ෙපන්වනවා. ෙමොකද කියන්ෙන්,  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

අභිෙයෝගය භාර ගන්නවාද?  

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. Hon. Sujeewa 

Senasinghe, you carry on.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මම හිතුෙව් නැහැ, ෙගොරකෙයක් කියලා. මම හිතුවා, ෙමොකක් 

ෙහෝ ෙද්ශපාලනයක් කරන්න හැකියාවක් තිෙබනවා, කථා 
කරන්න හැකියාවක් තිෙබනවා කියලා.  මම හිතුවා,  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

වුණාට ෙමොකක් ෙහෝ  හැදියාවක් ඇති  
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
කියලා. අර ඊට එහා පැත්ෙත් ඉන්ෙන්  
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
අෙන්! නිෙයෝජ  අමාත තුමා, ලජ්ජා නැද්ද? එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ඉන්න කාලෙය් ෙහොඳට ගරුත්වයක් තිබුණ ඇමතිවරු 
ෙන්ද? දැන් ගිහින් අල්ලනවා,   
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ලජ්ජා නැද්ද?  එහා පැත්තට යන ෙකොට අපි අර්ල් ගුණෙසේකරලා 
අගය කළ අය. දැන්  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ලජ්ජා නැති -[බාධා කිරීම්] 
 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ලජ්ජා නැතිව- 
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Alhaj A.H.M. Azwer, what is the 

point of Order? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, බර කරත්තයක්වත් 

නැති එක් ෙකෙනක්  සම්රාස්ෙගන් රුපියල් මිලියන 10ක්  
ඉල්ලලා තිෙබනවා. ඒ කවුද?  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ෙන්ද? ෙමතුමා ඒක ෙහළි කරන්න. Commission to Investigate 
Allegations of Bribery or Corruption එෙක් නම තිෙබනවා. 
එවැනි ෙකෙනකුට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න පුළුවන්ද? 
රුපියල් මිලියන 10ක් ඉල්ලුවා, සම්රාස්ෙගන්.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Sujeewa Senasinghe, කථා කරන්න.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
රුපියල් මිලියන 10ක් ෙකොමිස් ඉල්ලුවා. පුළුවන් නම් නැහැ 

කියන්න. මම ඔප්පු කරනවා.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
නම්බුකාර ෙද්ශපාලනඥෙයක් ගිහිල්ලා අන්තිමට  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

අද අපට ලජ්ජයි. 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Wimal Weerawansa,  කථා කරලා වාඩි ෙවන්න.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අන්තිමට  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
අයිෙයෝ නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, ෙචඃ! [බාධා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Sujeewa Senasinghe, කථා කරන්න.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අයිෙයෝ නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, ෙචඃ! ගන්න ෙදයක් නැහැ.  

ෙමෙතක් කල් අෙප් ගරුත්වයක් තිබුණා. මම දැක්ෙක් නැහැ, 

ෙමච්චර ෙවලා, පස්ස අල්ලා අල්ලා ඉන්නවා එහා පැත්ෙත්.  
[බාධා කිරීම්]ෙමොකක්ද,  ඔබතුමාට ෙකොච්චර ගරුත්වයක් අෙප් 
තිබුණාද? ෙම් වාෙග් අල්ලන්නෙකෝ බැසිල් රාජපක්ෂ 
මහත්තයාෙග්. අල්ලන්නෙකෝ අෙප් ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 
මහත්තයාෙග්. අල්ලන්නෙකෝ, අෙප් සරත් අමුණුගම 
මහත්තයාෙග්. අල්ලන්නෙකෝ ෆවුසි මහත්තයාෙග්.  
අල්ලන්නෙකෝ එස්.බී. දිසානායක මහත්තයාෙග්. ඔය ඉන්ෙන් 
එහා පැත්ෙත් ඩිව් ගුණෙසේකර මහත්තයා.  අපි භය නැහැ. ෙමන්න 
ෙම් වාෙග් ගරු කරන ඇමතිවරු එක්ක එකතු ෙවන්න.  ඔය වාෙග්  
බංෙකොෙලොත්,  ෙදෙක් ෙකොෙළේ  ඇමතිවරු එක්ක එකතු ෙවන්න 
එපා.  දුප්පත් ජනතාවෙගන් ෙද්ශපාලනයට ඇවිල්ලා 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Sujeewa Senasinghe, you have only two more 

minutes.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් වාෙග් 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙනොෙවයි, - [බාධා කිරීම්] මම කියන්ෙන් 
මන්තීවරුන් ගැන ෙනොෙවයි. ෙම් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

පාර්ලිෙම්න්තුවට තියා කාමරයකටවත් ෙගන්වා ගන්න එපා, 
ඔබතුමන්ලා. ෙද්ශපාලනය කරලා ජනාධිපතිතුමා කළ ෙලොකුම-
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
What is the point of Order, Hon. Wimal Weerawansa?  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  ෙමතුමා  මෙග් නම 

සඳහන් කරමින් - 
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
නැහැ. නැහැ.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඉන්න, ඉන්න කියන කල් ඉන්න  ෙලොක්කා.  
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
If there is anything against the Standing Orders, that 

will definitely be expunged. Hon. Sujeewa Senasinghe, 
you carry on.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
එෙහම කියලා බැහැ. ෙම්  ෙගොල්ෙලෝ මාධ යට- 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

කියලා කියන්ෙන්  ෙමතුමාෙග් නම නම් මම ඉල්ලා අස් කර 
ගන්නවා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ. නැහැ, මම දන්ෙන් නැහැ. නම 
දිගයි ෙන්. ෙමොකක්ද දිග නමක් තිෙබන්ෙන්. වීරවංශත් ෙනොෙවයි 
නම.  ෙවන නමක් තිෙබන්ෙන්. ඉතින් මම දන්ෙන් නැහැ.  ඇත්ත 
නම  
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
නම් මම ඉල්ලා අස්කර ගන්නවා.   

 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ලජ්ජා නැද්ද,- 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

නම් ඇත්ත නම, මම ඉල්ලා අස් කර ගන්නවා.  
 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Sujeewa Senasinghe, you have 

only one more minute.  

දැන් අවසාන කරන්න.  

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ලජ්ජයි. ෙම් වාෙග්  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙනොෙවයි, පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායමට 
ෙනොෙවයි, අඩුම ගණෙන් ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 
කැන්ටින් එකටවත් දමන්න වටින්ෙන් නැහැ. කැන්ටින් එෙකත් 
ඉන්ෙන් මීට වඩා ෙහොඳ මහත්තුරු.  ෙම් වාෙග්  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙනොෙවයි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එළිෙය් කඩල විකුණන්න දමන්න ඕනෑ. කඩල 
විකුණන 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

අපට නඩු දමනවා, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි.  
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Members, please listen to me. 

There are students in the Gallery. So, mind your language 
when speaking. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I know that. He also must behave. - 

[Interruption.] He took my time.  I do not care what he 
says.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, now, your time is over.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක් 

ෙදන්න. 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Okay, I will give you one more minute.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන මට කථා කරන්න ලැබුෙණ් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් වාෙග් 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙද්ශපාලනයට ආෙව් දුප්පත් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි. ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ලජ්ජයි. "සාගෙතන් ෙපෙළනවුන් 
- දැන් ඉතින් නැගිටියව්" කියලා ආපු  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

අද ලංකාෙව් ෙලොකුම සල්ලිකාරයා.  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

- [බාධා කිරීම්] 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you.  The next speaker is the Hon. Y.G. 

Padmasiri.  
 

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ைவ.ஜீ. பத்மசிாி) 
(The Hon. Y.G. Padmasiri) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 2013 අය වැය 

ෙයෝජනාවල- 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (ජාතික භාෂා හා 
සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார - ேதசிய ெமாழிகள், 
ச க ஒ ைமப்பாட்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 
Languages and Social Integration) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!  There is a point of Order being raised 

by the Hon. Vasudeva Nanayakkara.  What is your point 
of Order? 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ෙබොෙහොම 

පෙව්ශෙමන් ෙම් ෙවලාෙව් සභා ගර්භෙය්දී ගරු මන්තීතුමා හා ගරු 
ඇමතිවරයා අතර ඇති වූ වාග් හුවමාරුවට ඇහුම්කන් දුන්නා. ඒ 
පාවිච්චි කළ වචනත්, ගම  වන ෙලස එල්ල කරපු ඒ නින්දිත කථා 
සියල්ලමත් හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන්න ඔබතුමා ඉඩ 
ෙදනවාද කියලායි මා අහන්ෙන්? 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
If there is anything against the Standing Orders, that 

will be expunged.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Sujeewa Senasinghe, what is your point of 

Order? 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I did not use  any language that is not suitable.  

But you, the Hon. Vasudeva Nanayakkara, being a Senior 
Minister, called me, " තමුෙසේ, බූරුවා". And, last time when 
you spoke - 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order.  Hon. Padmasiri, you 

carry on with your speech.  
 
ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ைவ.ஜீ. பத்மசிாி) 
(The Hon. Y.G. Padmasiri) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,- 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, - [Interruption.] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
You should know how to speak as a Senior Minister.   
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
I am asking for a ruling on my point of Order.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Wimal Weerawansa, what is your point of 

Order? 
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මා point of Order එකක් ඉල්ලුවා. ඊට පස්ෙසේ ගන්න. 

ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ ෙන් ෙම් ළමයාට. වාඩි ෙවන්න. ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා ඔක්ෙකෝම මකා දමනවා 
කිව්වාට, ෙම් CD පට අද ෙම්ෙගොල්ෙලෝ ෙගනියලා “සිරස” 
නාලිකාෙව් පචාරය කර ගන්නවා.  

 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඒවා මකන්න බැහැ. 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා ඔබතුමා 

කරුණාකරලා ඒ පිළිබඳ වගකීම අරෙගන, ඔය පකාශය කරන්න. 
ෙම් අපහාසාත්මක, අවලාදාත්මක කථා ෙම්ෙගොල්ලන්ෙග් 
නාලිකාෙව් පචාරය කර ගන්න,- [බාධා කිරීම්] ෙමොකද, 
ඒෙගොල්ෙලෝ එකට එකතු ෙවලා තමයි- 

 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Okay, we will check and then release the CDs.   
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I did not mention any name. I know the 

Parliamentary language. I have read  Hansards and  if I 
have used certain language which is not suitable, they can 
be taken off.  But, they cannot take my speech off.  I 
made my speech without mentioning names. That is not 
filth. I used language that can be used in Parliament. That 
may not be the proper language but that can be used in 
Parliament. - [Interruption.] I agree. Being a junior 
Member, I agree. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Anything said against the Standing Orders will be 

expunged. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Sir, I am waiting for a ruling on my point of Order. - 

[Interruption.]   You cannot let this happen.  
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, give me one minute.  I have to answer.  Sir, that 

can be done.  That is why there are rules.  According to 
rules, you must speak.  According to rules, if I am using a 

tactic to say something, that is allowed in Parliament.  
The only thing is, I cannot mention names and I cannot 
mention the Ministry of a Minister.  I can say, "ගෑනු 
 ෙහොරා" which is an open thing.  It is not meant for 
anybody. I was disturbed every minute. - [Interruption.] 

 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
I will give my ruling  Hon. Y.G. Padmasiri, you carry 

on with your speech now. - [Interruption.] දැන් 
කරුණාකරලා  සියලු ෙදනාම නිශ්ශබ්ද ෙවන්න.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I  rise to a point of Order.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
You cannot be raising points of Order all the time.  
 
[අ.භා. 4.43] 
 
ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ைவ.ஜீ. பத்மசிாி) 
(The Hon. Y.G. Padmasiri) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා 

දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

2013 වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් 
ඉතාම වැදගත් බදු ෙයෝජනා කීපයකට අදාළ පනත් ෙකටුම්පත් 
කීපයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා වන ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මටත් කරුණු 
කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් අද අපි 
දකිනවා, නාගරික පහසුකම් ගමට ෙගන යන, ගෙම් සුන්දරත්වය 
නගරයට ෙගන එන යුගයක් උදා ෙවලා තිෙබන බව. ඊෙය් 
මත්තලදී  ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් කථාෙව්ත් සඳහන් වුණා, ගෙම්යි  
නගරෙය්යි ෙකෙරන ෙම් ෙවනස්කම් අලුත් කමයට කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  අද ඉදිරිපත් කරන 
පනත් ෙකටුම්පත් අතර තිෙබන ඉතා වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක් 
තමයි සුරාබදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව 
පමණක් මම කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ තුළ ඉතා වැදගත් ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා. 

සීනිවලට ආෙද්ශනය කළ හැකි ෙද්ශීය හකුරු, පැණි හා 
අතිෙර්ක නිෂ්පාදන පුළුල් කිරීම සඳහා කිතුල් ගස් ෙමන්ම ෙපොල් 
ගස් මැදීමට බලපත රහිතව ඉඩ දීම.  

ෙමය අෙප් ශී ලංකාෙව් මධ ම පළාතට, සබරගමුව පළාතට, 
දකුණු පළාෙත් ඇතැම් දිස්තික්කවල ඇතැම් ෙකොට්ඨාසවලටත්, ඒ 
වාෙග්ම ඌව පළාතටත් වැදගත් වන ෙයෝජනාවක්.  ෙමයට 
ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. අෙප් ඉතිහාසය දිහා බැලුවාම 
ෙපෙනනවා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂෙය් ඉන්න අය යම් යම් 
සංවර්ධන ෙයෝජනා දිහා බලන ආකාරය ආණ්ඩු පක්ෂයට ආවාම 
ෙවනස් ෙවන බව. ඒ වාෙග්ම ඇතැම් ෙයෝජනා පිළිබඳව 
ෙබොෙහොම දීර්ඝ කාලයක් ගියාට පස්ෙසේ කියනවා, -අවුරුදු 20, 25 
ගත වුණාට පස්ෙසේ- අහවල් ෙයෝජනාව එදා ඉදිරිපත් වුණු විධියට 

797 798 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියාත්මක කළා නම් එහි පතිඵල අද ගන්න තිබුණා කියලා. අන්න 
ඒ වාෙග් ඉතිහාසෙය් සිද්ධ වුණ වැදගත් ෙදයක් නැවතත් මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  එදා මුදල් අමාත  ආචාර්ය එන්.එම්. ෙපෙර්රා 
මැතිතුමා 1964 - 65 වර්ෂ සඳහා ඉදිරිපත් කරපු අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් ෙපොල්  ගහක් මැද ගැනීමට ගැමි ජනතාවට අවසර 
දුන්නා. වර්ෂයකට රුපියල් 15ක බදු මුදලක්  ෙගවලා ෙපොල් ගහක් 
මැද ගැනීමට හැකි ඉඩ පස්ථාව එදා සලසා දුන්නා. නමුත් ඒ 
ෙයෝජනාව කියාත්මක කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ, එදා 
හිටපු විපක්ෂය වාෙග්ම ආගමික අංශ ඒකට ෙනොෙයකුත් 
විෙරෝධතාවන් ඉදිරිපත් කරපු නිසා. ඒ ආණ්ඩුව ෙපරෙළන තැනට 
ඒ ෙයෝජනාව ෙහේතු වුණා.  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ, සමසමාජ, 
ෙකොමියුනිස්ට් සභාග ආණ්ඩුව ඊ ළඟ මැතිවරණෙයන් පරාජය 
ෙවන ෙතක්ම, ෙපොල් ගස් මැදීමට අවසර දීම නිසා රට මත් පැනින් 
වනසන්න යනවාය කියන ඒ වැරදි ෙචෝදනාව මතු කරලා ඒ 
ෙයෝජනාව අකර්මන  කරලා දැම්මා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 2004 - 2011 කාලය 
තුළ සීනි ආනයනය පිළිබඳව මම සංඛ ාෙල්ඛන කිහිපයක් 
ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් රටට සීනි 
ෙගන්වීමට 2004දී වැය ෙවලා තිෙබනවා, මිලියන 11,048ක්. ඒ 
කියන්ෙන් බිලියන 11ක්. 2005දී මිලියන 13,303ක්, 2006දී 
මිලියන 23,256ක්, 2007දී මිලියන 16,753ක්, 2008දී මිලියන 
21,988ක්, 2009දී මිලියන 25,045ක්, 2010දී මිලියන 41,077ක් 
වැය ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක විශාල මුදලක්. අෙප් අය වැෙයන්  
තුන්වැනි තැනට වැඩිම මුදලක් වැය ෙවන්ෙන් සීනි ආනයනයටයි. 
එෙහම නම් ෙම් අය වැෙය් තිෙබන වැදගත්ම ෙයෝජනාවක් තමයි 
ෙපොල්, කිතුල් ගස් මැද ගැනීමට අවසර ලබා දීෙමන් සීනි ෙවනුවට 
ආෙද්ශන හැටියට අතිෙර්ක නිෂ්පාදන ඇති කිරීම සඳහා ජනතාව 
දිරිමත් කිරීමට ෙගන ඇති ෙයෝජනාව.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අපි බදුවලින් 
බලාෙපොෙරොත්තුවන එක් පධාන කාරණයක් තමයි,  දිරිගැන්වීම. 
නිෂ්පාදකයා, ආෙයෝජකයා, ෙගොවියා කියන ෙම් කවුරුත් බදු 
පතිපත්තිවලින් යම් දිරිගැන්වීමක් කිරීමයි රජය බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්.  ඒ ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  දැන් 
තිෙබන්ෙන් ඒක කියාත්මක කිරීමයි. එදා 1964-65 කාලෙය් ෙම් 
රෙට් ගැමි ජනතාව අතර ෙපොල් ගස් නැගීමට, කිතුල් ගස් මැදීමට 
සිටි සංඛ ාවත් එක්ක බැලුවාම අද ඉන්ෙන් ඉතාම අඩු සංඛ ාවක්. 

අපි ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා. මට 
මතකයි, අෙප් රෙට් 1970 - 1977 කාලෙය් සිට ලුණුවිල 
බණ්ඩිරිප්පුෙව් ගස් මැදීම පිළිබඳ විෙශේෂ පුහුණු කිරීෙම් 
වැඩසටහනක් තිබුණු බවත්, ඒ පුහුණුවට මමත් එක් ෙකෙනක් 
යැව්ව බවත්.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ைவ.ஜீ. பத்மசிாி) 
(The Hon. Y.G. Padmasiri) 
ඔහු අදත් ජීවත් ෙවන්ෙන් ෙපොල් ගස් නැඟීෙමන් සහ ෙපොල් 

ගස් මැදීෙමන් තමයි.  

මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී රජයට, විෙශේෂෙයන් මුදල් හා 
කමසම්පාදන අමාත ාංශයටත්, ඒ වාෙග්ම ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත ාංශයටත් ෙයෝජනා කරන්න කැමැතියි, ෙම් ෙයෝජනාව 

කියාත්මක කිරීමට නම් විෙශේෂෙයන්ම ගැමි ක්ෙෂේතයට ගස් මැදීම 
පිළිබඳව නැවතත් පුහුණුවක් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් සහ ඒ 
සඳහා රක්ෂණ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න කියලා. 
විෙශේෂෙයන් අෙප් බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙම් 
සඳහා ෙයොමු වීම වැදගත් වනවා. ෙම් රෙට් දුගී බව නැති කිරීම 
ඉලක්ක කර ගත් දිවි නැඟුම වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීෙම්දී 
ෙපොල්, කිතුල් පමණක් ෙනොෙවයි, උතුෙර් තල් කර්මාන්තයත් වඩ
-වඩා දියුණු කිරීමට දුප්පත් පවුල්වල රැකියා විරහිත 
තරුණයින්ෙගන් ෙම් සඳහා කැමති අය පුහුණු කරමින් ඔවුන් ෙම් 
කර්මාන්තය ෙදසට ෙයොමු කිරීම ඉතාම වැදගත් වනවාය කියන 
එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙපන්වා ෙදන්න කැමැතියි. ෙම් බදු 
ෙයෝජනා කියාත්මක කරමින් අෙප් සංවර්ධන කටයුතු ඉදිරියට 
ෙගන යමින් ෙම් රජෙය් ඉලක්ක කරා යන ගමන සාර්ථක කර 
ගැනීමට හැකි ෙව්වායි කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

[අ.භා. 4.51] 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නි ෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

සම්පදාය හා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අරමුණු ගැන අද උදෑසන සිටම 
සාකච්ඡාවට ලක් වුණා. පනත් ෙකටුම්පතක් සම්මත කරන්න 
අවශ  කරන කියාදාමය පිළිබඳ අවධානයක් නැතුව, ඒවා ගැන 
ෙනොසලකා, අවසානෙය්දී ස්ථාවර නිෙයෝගවලට, ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවට අනුකූල ෙනොවන ආකාරයට කටයුතු කරමින්, 
පාර්ලිෙම්න්තුව විහිළුවක් බවට පත් වන තත්ත්වයක් අද  ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. යම් යම් පුද්ගලයන්ෙග් වුවමනාවන් පිට, 
යම් යම් මුදලාලිලාෙග් -ඒ අය ඉන්දියාෙවන් ආපු මුදලාලිලා 
වන්න පුළුවන්, ෙවනත් රටකින් ආපු මුදලාලිලා වන්න පුළුවන්- 
වුවමනාවන් පිට කටයුතු කරන තවත් පිරිසක් අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. "ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගිහින් 
කියන්න. අසවල් මන්තීවරයා ගැන ෙම් ෙචෝදනාව කරන්න. 
එතෙකොට අපට ඒෙක් වාසියක් ලබා ගන්න පුළුවන්" කියලා ඒ 
මුදලාලිලා කිව්වාම, ඒ පුද්ගලයන්ෙග් අදහස් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කියන ෙක්වට්ටෙයෝ එක් ෙකෙනක්, ෙදෙදෙනක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අරමුණ ඒක ෙනොෙවයි. මූලාසනය දරන 
ඔබතුමාෙග් වග කීමත් එවැනි අරමුණු වළක්වන එකයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තවත් ෙදයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිද්ධ 
වනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් නැඟී 
සිටින ෙකොට ෙම් microphone එක switch on වන්ෙන් ෙබො ෙහොම 
පමාද ෙවලා ෙබොෙහොම අකැමැත්ෙතනුයි.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මන්දගාමීව. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මන්දගාමීව. හරියට වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමා 

කිව්වා වාෙග්. හැබැයි ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඇමතිවරෙයක් වැරදිලා 
නැඟිට්ටත්, ෙම් ඇමතිතුමා නැඟිටින්ෙන් කථා කරන්න තමයි කියා 
ෙම් microphone එක switch on වනවා. මා ෙමය කියන්ෙන් හිතා 
මතා තමයි. හදිසිෙයන්, ෙම් දැන් සිදු වුණු ෙද් ගැන දැකලා 
ෙක්න්තියට කියනවා ෙනොෙවයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
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microphone එක පාලනය කරන නිලධාරියා කවුද කියා මා ඔහු 
අඳුනන්ෙන් නැහැ. මා ඔහුෙග් නම දන්ෙන් නැහැ. මා ඔහුව දැකලා 
නැහැ. ෙම් පසු ගිය කාලය පුරාවට ෙම්  microphones switch on 
වන එක, switch off  වන එක දිහා මා බලා ෙගන සිටියා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩිම කාලයක් ගත කරන මන්තීවරයකු 
වශෙයන් අනික් අය හැසිෙරන විධිය, ෙම් microphones හසුරුවන 
විධිය දැකපු ෙකෙනක් හැටියටයි මා ෙමය කියන්ෙන්.  ඒ 
පුද්ගලයාෙග් නම ෙසොයා ෙගන, ඒ පුද්ගලයාෙග් චර්යාව, 
ඉතිහාසය, අරමුණු ගැන ඊළඟ දවෙසේ අර්ථ විවරණ ෙදන්න 
අවස්ථාව තබන්න එපා කියා කියමින්, කාර්ය පටිපාටිය, යහ 
පාලනය ගැන කථා කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඒ සඳහා ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමා 
ගරු කථානායකතුමාෙග්ත් අවධානය ෙයොමු කරවන්න. ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද-  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔය අෙනක් පශ්නය. 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order?  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය 

ගැන කථා කරන ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙක්වට්ටෙයෝ ඉන්නවා 
කියලා කිව්වා. එතුමාට එෙහම කියන්නත් බැහැ. ඒක සියලු 
ෙදනාටම අෙගෞරව කිරීමක්. ඒක ඉල්ලා අස් කර ගන්න ඕනෑ. 
අෙනක අද අපි දැක්කා, microphone එක සුජීව ෙසේනසිංහ 
මහත්තයාටයි ෙදන්ෙන් කියලා. විමල් වීරවංශ මහත්තයාට ෙහෝ 
මට ෙදන්ෙන් නැහැ. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. Hon. Member, you carry 

on with your speech.  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ගම්වල කියමනක් 

තිෙබනවා, "පුහුල් ෙහොරා කෙරන් දැෙන්" කියලා. සමහර 
ෙවලාවට යාපනය පළාෙතත් ඒ කියමන භාවිත කරනවාද දන්ෙන් 
නැහැ. ඒ "පුහුල් ෙහොරා  කෙරන් දැෙන්" කියලා කියන්ෙන් ඇයි? 
ෙමොනවා හරි අවුල් සහගත ෙද්වල් හිත ඇතුෙළේ තිෙබන ෙකොට 
තමන්ට අදාළ නැති ෙද්වල්වලටත් නැඟිටිනවා; පතිචාර දක්වනවා. 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම් විහිළුවට තව 
දුරටත් ඉඩ ෙදන්න නරකයි. ඒ වාෙග්ම හිෙත් අමාරු තිබුණු එවැනි 
පුද්ගලෙයෝ ගැන අද දවස ඇතුළතත් අවස්ථා කීපයක ගරු 
කථානායකතුමා පතිචාර දැක්වූවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද අපි ෙම් විෂය 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරද්දී අෙප් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනය 
පිළිබඳව; අෙප් රෙට් අනාගතය පිළිබඳව ෙබොෙහොම වැදගත් 
සන්ධිස්ථානයකට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය දවස්වල 
මත්තල රාජපක්ෂ ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ විවෘත කිරීම 
සඳහා ආණ්ඩුව ඉතාම ලස්සන මාධ  ව ාපාරයක් අරෙගන ගියා. 
ඒක ඉතාමත්ම වටිනවා. "දින 10යි, දින 9යි, දින 8යි, දින 7යි, දින 
6යි, දින 5යි, දින 4යි, දින 3යි, දින 2යි, දින 1යි, ෙමන්න අපි 
මත්තල රාජපක්ෂ ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ විවෘත කළා" 
කියලා කිව්වා. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මාගම්පුරයට 
ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක් ලැබුණු එක ගැන බස්නාහිර 
පළාෙත් පදිංචිකරුවන් හැටියට අපට සන්ෙතෝෂයි. ෙමොකද රටකට 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් අවශ යි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම 
හම්බන්ෙතොට පෙද්ශෙය් වරායක් ඉදිකිරීම ගැන පළමුෙවන්ම 
අදහස් පකාශ කරපු පක්ෂය හැටියට, හම්බන්ෙතොට වරායක් 
ඉදිකිරීම ගැනත් අපට සන්ෙතෝෂයි. හැබැයි පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඒ 
ෙම් රෙට් පමුඛතාව තිෙබන පශ්න ෙනොවන එකයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් මම ඔබතුමාට තව 
කාරණයක් කියන්නම්. මම නිෙයෝජනය කරන අටලුගම 
ආසනෙය් ඉම්තියාස් කියලා මෙග් මුස්ලිම් මිතෙයක් ඉන්නවා. ගිය 
ඉරිදා මම ඒ ඉම්තියාස් කියන මෙග් මිතයා හම්බ වන්න යනෙකොට 
"මන්තීතුමා දින 14යි" කියලා කිව්වා. මම එතුමාෙගන් ඇහුවා, 
ෙමොකක්ද ෙම් දින 14 කථාව කියලා. "නැහැ, විදුලි බිල වැඩි 
වන්න තව දින 14යි" කිව්වා. මම ෙම්ක හිතට ගත්තා. ගරු ෙජෝන් 
ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමනි, මම ෙම්ක එච්චර seriously ගත්ෙත් 
නැහැ.  

මම ඊෙය් උෙද් පානදුර උසාවියට ගියාම සිදු වූ තව සිද්ධියක් 
කියන්නම්. මම අදාළ පුද්ගලයාෙග් නම කියලාම කියන්නම්. 
නීතිඥ ෙරෝහණ මනම්ෙප්රි මහත්තයා පානදුර උසාවිෙය් නීතිඥ 
කාමරෙය්දී මාව හම්බ වුණු ෙවලාෙව් "මචං දින 13යි" කියලා 
කිව්වා. ෙමොකද මත්තල රාජපක්ෂ ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
විවෘත කරන ෙතක් දින ගණන් කර ෙගන, ගණන් කර ෙගන ආපු 
ආණ්ඩුෙව් campaign එකත් එක්ක ජනතාව ඉන්ෙන් 
Olympicsවලට දින ගණන් කරන්න වාෙග් දින ගණන් කරන 
mood එෙකන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඕක නිබන්ධනයක්. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මම නම කියලායි කියන්ෙන්. නීතිඥ ෙරෝහණ මනම්ෙප්රි 

මහත්තයා මෙග් පක්ෂෙය් ෙකෙනකුත් ෙනොෙවයි. එතුමාෙග් 
පාක්ෂිකත්වය තිෙබන්ෙන් ෙවනත් පක්ෂයකටයි. දැන් ඔය විධියට 
අෙපේල් පළමු වැනිදා ෙවනකම් දින 12යි, දින 11යි, දින 10යි, දින 
9යි කියලා දින ගණන් කරන්ෙන් ෙම් රෙට් දුප්පත් අහිංසක 
මිනිස්සු. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් විදුලි 
පාරිෙභෝගිකෙයෝ දළ වශෙයන් මිලියන පහක් සිටිනවා. ඒ මිලියන 
පෙහන් මිලියන තුනකට, ඒ කියන්ෙන් ඒකක 180ක් දක්වා 
පරිෙභෝජනය කරන පිරිසට සියයට 50කට ආසන්න පමාණයකින් 
අනිවාර්යෙයන්ම විදුලි බිල වැඩි වනවාමයි. අෙපේල් මාසෙයන් 
පස්ෙසේ සියයට 50කට වැඩි පමාණයකින් අනිවාර්යෙයන්ම විදුලි 
බිල වැඩි වනවා. ඒක තමයි අදාළ මිල වැඩි කිරීෙම් සූතය. දැන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනතාව දින ගණන් කරනවා, තව දින 12යි, 11යි, 10යි, 09යි 
කියලා. හැබැයි ෙම් විධියට දින ගණන් කරලා අෙපේල් පළමු වැනිදා 
කියන ගැළෙපන දවසට ජනතාව ෙමෝඩෙයෝ; ජනතාව ෙම් ගැන 
පතිචාර දක්වන්ෙන් නැති පිරිසක්; ෙමොනවා කළත් අපට ඡන්දය 
ෙදනවා කියා හිතලා විදුලි බිල වැඩි කරනවා. එෙහම කරන 
එෙකන් පශ්නයක් වන්ෙන් අපට ෙනොෙවයි, ඒකක 180ට වඩා 
අඩුෙවන් පාවිච්චි කරන අහිංසක සාමාන  මිනිස්සුන්ටයි. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,   ෙම් සූතය අනුව විදුලි 
ඒකක 300ට වඩා වැඩිෙයන් වැය කරන අයට විදුලි බිල වැඩි 
වන්ෙන් සියයට 14ක්, 22ක් අතර පමාණයක් බව ඔබතුමා 
දන්නවාද? ඒ කියන්ෙන් දුප්පතාට විදුලි බිල වැඩි වනවා සියයට 
50කින්.  ෙපොෙහොසත් මිනිසුන්ට  විදුලි බිල වැඩි වන්ෙන් සියයට 
14ත් සියයට 22 ත් අතර පමාණයකින්. පුදුම සාධාරණයක්.  මට 
ෙම්ක ෙත්රුම් ගන්න බැහැ. ෙමොකක් හරි සූතයක් තිෙබනවා නම් 
ඒ ගැන වග කිව යුතු ඇමතිවරුන් අපට කියලා ෙදන්න ඕනෑ. 
විදුලිබල විෂය භාරව හිටපු ඇමතිතුමා ඉන්නවා. එතුමා හරි අපට 
ෙම්ක ගැන ෙත්රුම් කර ෙදන්නට වටිනවා, ෙමොකක්ද ෙම් සූතය 
කියන එක. ඇත්ත කථාව තමයි, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් පමුඛතාව 
හඳුනාෙගන නැතිව අප ෙවනත් ෙද්වල් කරන එක.  

පසුගිය දවස්වල හම්බන්ෙතොට වරාෙය් අර තිෙබනවාය කියපු 
ගල කැඩුවාට පසුවත් නැව් එන්ෙන් නැති නිසාද ෙකොෙහද එහි මාළු 
බාන සිද්ධියක් ගැන ෙබොෙහොම ෙලොකු විවරණයක් ඇති වුණා. ඒ 
කියන්ෙන් හම්බන්ෙතොට වරාය ධීවර වරායක් බවට පරිවර්තනය 
ෙවමින් තිෙබනවා කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක අපට සතුටක් 
ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් ධනය උකස් කරලා, ජාතිය 
උකස් කරලා තමයි ඒ වරාය ඇති කරලා තිෙබන්ෙන්. රාජ  
පතිපත්තියක් අනුව ඒ වරාය හැදුවා නම්, ඒ වරාෙය් ඉදිරි පියවර 
ෙවනුෙවන් අවශ  ෙද්වල් ඉක්මනින් කරන්නට අවශ යි. නමුත් 
අද නැව් එන්ෙන් නැති නිසා භය නැතිව වරාය ඇතුෙළේ මාළු 
අල්ලනවා. ඒ වාෙග් මෙග් පාර්ථනය වන්ෙන් මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළට නම් එෙහම ෙවන්න එපා කියන එකයි. මත්තල 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ, ගුවන් යානා එන, ඒ වාෙග්ම ෙබොෙහොම කාර්ය 
බහුල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක් ෙව්වා කියන එකයි මෙග් පාර්ථනය.  
හැබැයි යම් ෙහයකින් අර කවුද කිව්වා වාෙග් මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේ කිඹුල්ලු දකින්න වුෙණොත්,  ගුවන් ෙතොටුෙපොළට 
අලි එන තත්ත්වයක් ඇති වුෙණොත්, මම හිතන්ෙන් සංචාරකයන්ට  
සතුන් බලන්න යාල යන්න වුවමනා ෙවන එකක් නැහැ. අපට 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ පථෙය්  ඉඳලා සතුන් බලන්න පුළුවන් 
ෙවයි. ඉතින් එය මෙග් පාර්ථනය ෙනොෙවයි.  ඒක ෙනොෙවයි සිදු 
ෙවන්නට ඕනෑ ෙද්.  ෙමහි පමුඛතාව ෙමොකක්ද?  පමුඛතාව හඳුනා 
ගන්නට බැරි පශ්නයක් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්වා හදන එක ගැන 
අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ෙමොකද, රටට ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් 
අවශ යි, රටට වරායන් අවශ යි. ඒවා කරන්න. හැබැයි ඒ එක්කම 
දුක් විඳින, පීඩා විඳින, අහිංසක දුප්පත් මිනිසාෙග් ෙව්දනාව ගැනත් 
සිතන්න.  දීර්ඝ කාලීනව පමාණවත් වැටුප් වැඩි වීමක් නැති රජෙය් 
ෙසේවකයන් ගැන, ඒ වාෙග්ම කිසිම සැලකිල්ලකට ලක් ෙනොවී 
සිටින ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන් ගැන, ඒ වාෙග්ම ඉතාම 
අසීරුෙවන් දුඃඛිතව ජීවත් වන වතු අංශෙය් ෙසේවය කරන අෙප් 
කම්කරුවන් ගැන, ඒ  අය ගැනත් හිතන්න අවශ යි. අද ඔවුන් 
ගැන කයිවාරු ගසමින් ජනතාව රවටනවා.   

ගරු නිෙයෝජ   කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ  විතරක් ෙනොෙවයි. 
අද අෙප් රෙට් තිෙබන වටිනාම ෙද්ෙපොළ විෙද්ශිකයන්ට උකස් 
කරනවා, බදු ෙදනවා, විකුණනවා.  කියනෙකොට නම් කියන්ෙන්, 
අපි විෙද්ශිකයන්ට කිසිම ෙදයක් ෙදන්ෙන් නැහැ යි කියලා යි. 
හැබැයි, අද වනෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින සමහරුන් 

විෙද්ශික ඒජන්තයන්ෙග් නිෙයෝජිතයන් බවට පත්ෙවලා 
තිෙබනවා. අපි දන්නවා, ඉන්දියාෙව් "ටාටා" සමාගම තමන්ෙග් 
නිෙයෝජිතයා වශෙයන් පත් කර තිෙබන තැනැත්තා අද අෙප් රෙට් 
අධිකරණ කටයුතුවලට ඇඟිලි ගසන බව. අෙප් රෙට් ෙද්ෙපොළ 
තක්ෙසේරුකරණයට ඔහු ෙපෞද්ගලිකව ඇඟිලි ගසනවා.  ඒ වාෙග්ම 
ඒවාට සම්බන්ධ ෙවලා සිටින නීතිඥවරුන්ට හිරිහැර, අපහාස 
කරන්නට කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ "ටාටා" සමාගෙම් සිටින 
නිෙයෝජිතයා ෙමම ව වස්ථාදායකෙය් සිටින පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට ෙපෞද්ගලිකව අපහාස කරන්නට අවශ  කරන 
සැලසුම් සකස් කරනවා. ෙමය ඉතාම බරපතළ තත්ත්වයක්.  ඒ 
නිසා තමයි අද ෙම් ගරු සභාෙව් දී සමහර ෙද්වල් අපට අහන්නට 
ලැෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමහි ඇත්ත කථාව ෙත්රුම් ගන්නට 
අවශ යි.  

ඒ වාෙග්ම තවත් ලජ්ජා හිෙතන කාරණයක් තිෙබනවා, ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි.  ඔබතුමාට මා එක් කාරණයක් 
මතක් කරන්නම්.   මීට අවුරුදු තුනකට කලින් ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් පළාත් සභා මැතිවරණ ව ාපාරයට උදවු කරන්න 
කළුතර ඉඳලා අපි ගියා.   ඒ ගිය අවස්ථාෙව් දී  අෙප් එක්තරා 
අෙප්ක්ෂකෙයක් ඒ ෙව්දිකාවට නැඟලා කිව්වා, "මෙග් තාත්තාට 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණන් ෙවඩි තබපු ෙවලාෙව් මෙග් 
තාත්තාෙග් පපුෙවන් ගලාෙගන ගිෙය් රතුපාට රුධිරය ෙනොෙවයි, 
ෙකොළපාට රුධිරය"  කියලා.   එෙහව් තාත්තාෙග් පුතා,  ෙම් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය කවදාවත් පාවා ෙදන්ෙන් නැහැ යි කියලා 
මම සිටි තැනමයි කිව්ෙව්. ඊට පසුව කථා කෙළේ මමයි.  ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, හැබැයි එෙහම කියපු මිනිස්සු 
තනතුරුවලට, මුදල්වලට එක්සත් ජාතික පක්ෂය පාවා දීලා,  
දහඅටවැනි ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙවනුෙවන් ආණ්ඩු 
පක්ෂය ශක්තිමත් කරන්න ඒ පැත්තට ගියා.  ලජ්ජා නැතිව එෙහම 
ගියා නම්, අද එක්ෙකෝ කට වහෙගන කීයක් හරි හම්බ කරෙගන 
ඉන්නට ඕනෑ.  එෙහම නැතිව ෙකළින් කථා කරන, එඩිතරව කථා 
කරන මන්තීවරුන්ට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් "පාට්" දමන 
තත්ත්වයක්  අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක ඉතාම 
කනගාටුදායක තත්ත්වයක්.  ඒ වාෙග් අය තමන්ෙග් ඉතිහාසය 
ගැන අපි වාෙග් නිශ්ශබ්දව සිටින මිනිසුන්ෙගන් අහගන්ෙන් 
නැතිව, කට පරිස්සම් කරෙගන ඉන්නවා නම් ෙහොඳයි කියන 
කාරණය මතක් කරමින් මා නතර වනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Jayarathna Herath [Pause] - not here. The 

Hon. Eric Prasanna Weerawardhana [Pause] - not here. 
Then, the next speaker is the Hon. R. Yogarajan. 

 
[5.04 p.m.] 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, I am pleased 

to speak here today on four Bills related to finance that 
have been presented as a consequence of the Budget that 
was presented in November, 2012. 

Sir, we see here that our Members of Parliament from 
the Opposition are being harassed, disturbed and are not 
being allowed to say what has to be said. This is very 
unfortunate. Parliament is the only place where the 
Members of Parliament are guaranteed the right to speak 
openly without fear; without any consequences of legal or 
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other impediments; where the actions and inactions of the 
Government can be pointed out and issues may be raised 
for answer by the Government.  

I know very well that the Hon. Sujeewa Senasinghe, 
my Colleague, came well prepared with a very 
responsible, logical and analysed speech on the four Bills 
that are being discussed today. However, as soon as he 
started speaking, a Minister from the Government side 
interrupted him. He interrupted him because the Hon. 
Sujeewa Senasinghe is appearing on behalf of thousands 
of people who live in Slave Island, who protest against 
the takeover of their homes for the benefit of some 
foreign investors. He, as a lawyer, has the right to practise 
his profession. It is guaranteed by the Constitution. But, 
however, just because he appears for these poor people 
without a fee to defend their right to their homes, he is 
being harassed not only in this Parliament but even 
outside. 

But, it is so unfortunate that a responsible Minister, 
the Minister in charge of housing, can cast aspersions on 
the character of an Hon. Member of Parliament who has 
come here to discharge his duties responsibly, by 
disturbing him, calling him names and saying all types of 
things. This provoked him. It provoked the Hon. Sujeewa 
Senasinghe to counterattack. If you behave yourselves, 
there is no reason for us to counterattack. So, you must 
learn that this is Parliament where we have the right to 
speak and you must allow us to speak.  

 

ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
You also must learn to respect the political leaders.  
 

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
We do respect political leaders.  
 

ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
You must respect the political leader who brought you 

into politics.  
 

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
 My leader who brought me into politics and gave me 

this status today in this country is no more. I have not 
forgotten him.  

 

ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
I am referring to the recent past.  
 

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
He is no more. I have not forgotten him. I was the 

person who brought a Motion to the House Committee 

that a portrait of my late leader must be unveiled in this 
premises.  

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
I am referring to the recent past.  
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
Yes, Hon. Sajin De Vass Gunawardena, I know you 

very well and you know me too well.  

You know why I left that Party. It is not because I did 
not like that Party or that leader, it was because he was 
hanging on to your coat-tails. There was no other reason.  

I know that this Government is today defending itself 
in Geneva because of your actions. You have been 
running around the world trying to defend this 
Government. That is because you have failed to do 
certain things, which I thought and felt that this 
Government will not do for the minorities in this country. 
That is why I left the Party that was with your 
Government and came to this side. So, I feel today that I 
have been justified in what I did. I did it on a question of 
principle and not on questions of people or persons.  

The Hon. Sujeewa Senasinghe was not only harassed 
today in this Parliament, he had been harassed in courts 
also. He has been pushed to a corner in courts with the  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

on behalf of the Government. This is very unfortunate.   
 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order, Hon. Sajin De Vass 

Gunawardena? 
 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, the Hon. 

Member, - [Interruption.]-  
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
No, in this Parliament we have been -  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
One second, please! There is a point of Order being 

raised by the Hon. Sajin De Vass Gunawardena.  
 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
Please allow me to speak. The Hon. Member made a 

reference to an intimidation made by the Bench, no less 
than the Supreme Court. That is a derogatory statement 
that he is making against the institution and the 
establishment of Judiciary. Please expunge that.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, do not mention the Supreme Court. 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
In Parliament, you have been saying  - [Interruption.]  

How many aspersions were cast on the Chief Justice in 
this same House just a month ago? - [Interruption.] -  

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
That was the subject under discussion in this House 

then. A Motion was -  
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
That may be. But, even today, you said that 

Parliament was supreme and we have the right. The 
actions of Members of Parliament cannot be questioned 
within this Parliament.   

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
A Motion was brought after a Parliamentary Select 

Committee process and it was discussed in this House. 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
Okay. Let me speak. If it is found that I have spoken 

against the Standing Orders, the Hon. Speaker has the 
right to expunge. But, I have to say what I want to say. 
Do not intimidate us. - [Interruption.] - Hon. Sajin De 
Vass Gunawardena, you could have stayed two more days 
in Geneva but you came.  

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
I did not go.  

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
We thought you were there.  
 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
I did not go. 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
Maybe that is why we are going to fail the day after 

tomorrow. - [Interruption.] 
 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
We are not going to fail. Not us, but it is the Tamil 

community. 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
No, it is not the Tamil community.  
 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
The Tamil community is going to fail because of   
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
like you.  

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
I am not a traitor to my community. It is a question - 

[Interruption.]  Hon. Sajin De Vass Gunawardena, please, 
I am not a traitor to my community. I have stood by my 
community always. Today, you have been a  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

to this country because there was a Resolution passed by 
the UNHRC last year. You agreed to implement the 
recommendations of the LLRC but you have not done it 
and today, you are facing a bigger, a more serious - 
[Interruption.]- 

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
We have done that.  - [Interruption.] The facts 

available are not being taken into consideration. - 
[Interruption.] 
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ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
No. This is the whole problem. - [Interruption.] I 

came here to talk about the Bills related to finance, but 
you are diverting me - [Interruption.]  

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
But, you were talking about Hon. Sujeewa 

Senasinghe.  
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
 I do have to because he was disturbed. - 

[Interruption.] This is the whole problem.- [Interruption.] 
This Government has lost its tolerance  - [Interruption.] 
Because of your excessive arrogance  - [Interruption.] 
Because  people like the Hon. Manusha Nanayakkara, for 
whatever benefit, jumped to your side and gave you a two
-thirds majority, you think that you can do anything - 
[Interruption.] This Hon. Manusha Nanayakkara is a 
person for whom I got nomination to contest the 
Provincial Council Elections in Galle.  - [Interruption.] 
What happened? He ditched the CWC in three months 
and ran to the UNP.  - [Interruption.] 

 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
From the UNP he came to this Parliament. - 

[Interruption.] Within three months, he ditched the UNP 
and jumped to your side. Dishonourable people like him - 
[Interruption.]   

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
But, I must appreciate one thing. You came and 

helped me at  the Southern Provincial Council  Election.  
I must appreciate that. I must say that.   

 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
That is a personal between you and me. At that time I 

was a Member of the CWC and I had the right to work for 
you. That is a different matter. But, this fellow is a shame. 
This person is a shame to Parliament, to politics.  He is a 
dishonourable person.  

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
තමුන්නාන්ෙසේ CWC එක ගැන කියන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේ 

CWC එෙක් ඉන්න කාලෙය් කරපු ෙද්වල් ෙමතැන කරන්න එපා.
[බාධා කිරීම්]  තමුන්නාන්ෙසේ ෙජ ෂ්ඨ මන්තීවරෙයක් නිසා මම ඒ 
ගැන කියන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
You go and ask them. Even today the CWC knows 

how much I have contributed to that  Party and to those 
people. Everybody in this House knows  how I have 
contributed to my community and my Party. - 
[Interruption.] Okay. Now,  Hon. Sajin de Vass 
Gunawardena, please do not disturb me. - [Interruption.] 

 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
We will not disturb you. 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
My Colleague was intimidated in the courts. Then, 

when he was going to Kandy -  
 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
You cannot say that. You are a lawyer.  
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
I am not a lawyer. I am no lawyer,  Hon. Sajin De 

Vass Gunawardena. 
 
ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன) 
(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena) 
How can you say that he was intimidated.  You 

cannot say that.  
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
If I know that it was done, I can speak on behalf of 

my Colleague. - [Interruption.] 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Please allow the Hon. Yogarajan to speak. 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ජාතිවාදය. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
Hon. Deputy Minister of Health you can say  

"ජාතිවාදය". But you - 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order, Hon. Ajith P. Perera? 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  

මන්තීවරුන්ට නිදහෙසේ තමන්ෙග් කථාව කරන්න අවස්ථාව 
තිෙයන්න ඕනෑ. පුරුද්දක් විධියට දැන් විනාඩිෙයන් විනාඩියට 
නැඟිට නැඟිට බාධා කරනවා. ඒක ෙවන්න බැහැ. ඔබතුමාෙග් 
රාජකාරිය ඒ නිදහස ආරක්ෂා කර ෙදන එකයි. එෙහම නැත්නම් 
දැන් ෙම්ක දමලා අපි යන්න යනවා. එච්චරයි.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Yogarajan, why do not you speak on the subject?  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
Subject එෙක් පශ්නය ෙවනම එකක්. 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
If you divert your speech to personal matters it will be 

a problem. You carry on with your speech, Hon. 
Yogarajan.  

 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
I have the right to speak of what happened in this 

House today. The Hon. Sujeewa Senasinghe was not only 
intimidated here, he has been intimidated on the road.  He 
was travelling to Kandy. The police is following him. 
They are blocking his vehicle. They are questioning him 
about the case that he is appearing for in courts. This is 
not the way to run a democratic  country. An individual 
cannot do his politics, cannot do his job as a Member of 
Parliament, he cannot do his job as a lawyer.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
What has happened?  

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
 What is this democracy? You are objecting to my 

talking about community. I represent a - [Interruption.] 
No. You objected to my talking about my community and 
asked me what I am doing for your community. You see, 
I am not a communal person. I am the only Tamil 
Member in this House who is married to a Sinhalese lady; 
I am not a communal person. But, you are a person who 
is known to have burnt down a Mosque in Mawanella.  
    

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම සිංහෙලන් කිව්වාම ඔබතුමාට   

ෙත්ෙරනවා ඇති ෙන්. මම මාවනැල්ෙල් පල්ලි ගිනි තිබ්බා කියලා 
ඔබතුමා කියනවා. තමුන්නාන්ෙසේ පුළුවන් නම් ඒ ෙචෝදනාව ඔප්පු 
කරන්න. ෙපොලීසිෙය් පැමිණිලි තිෙබනවාද? පුළුවන් නම් ඔප්පු 
කරන්න.  

 

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
This is what people know.  
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
මම ෙර්ඩිෙයෝ එකක් ගත්ෙත්ත් හෂීම් මුදලාලිෙග් කෙඩන්. 

තමුන්නාන්ෙසේ ජාතිවාදය  අවුස්සන්න එපා. අපි මාවනැල්ෙල් 
මුස්ලිම් මිනිස්සුත් එක්ක ෙහොඳින් ඉන්නවා. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Lalith Dissanayake, please sit down. 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
When I talk about a Member being intimidated and 

not being allowed him to speak in this Parliament, you 
disturb me. 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
අපි ජාතිවාදය අවුස්සන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
අපි ජාතිවාදය අවුස්සනවා ෙනොෙවයි.  
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
පුළුවන් නම් කියන්න ෙමොන පල්ලියද ගිනි තිබ්ෙබ් කියලා. 

ඔබතුමා ඒ කථාව ඉල්ලා අස් කර ගන්න ඕනෑ. ෙකොයි 
ෙපොලීසිෙය්ද ඒ ගැන පැමිණිල්ලක් තිෙබන්ෙන්? කරපු නැති 
ෙද්වල් කියන්න එපා.  
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ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
Today I made a statement to the "Indian Express" 

newspaper saying that the intimidation of  pilgrims who 
come to  to Tamil Nadu, India, is unfair - [Interruption.] I 
did not say so; you also do not disturb me.   

 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
කට තිබුණ පලියට ෙම් වාෙග් ෙද්වල් කියන්න එපා. [බාධා 

කිරීම්] 
 
 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Lalith Dissanayake, he did not mention your 

name. So, please sit down.  
 
 

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
මම ගිනි තිබ්බ පල්ලිය ෙමොකක්ද? මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ට මම 

ෙමොනවා හරි කරලා තිෙබනවාද? ෙමතැන අසත   කියන්න එපා. 
 
 

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
Today I made a statement to the "Indian Express" 

newspaper. I said that the intimidation of pilgrims, 
students, sportsmen and visitors to India which took 
place, is unfortunate. It should not be done by the Tamil 
people in Tamil Nadu because they have a culture of 
hospitality.  I have told them openly that this should stop 
not because I am in fear but that is the tradition of the 
Tamil people. 

 
 

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
 තමිල්නාඩුෙව් ඉන්න ඔයෙගොල්ලන්ෙග් ඥාතීන්ට කියන්න 

ෙකෝ. [බාධා කිරීම්] 
 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
ඒ ෙගොල්ලන්ට තමයි  කිව්ෙව්. ඒ ෙගොල්ලන්ට තමයි කිව්ෙව්. 

ඒක තමයි "Indian Express" එකට කිව්ෙව්. ෙමෙහේ පත්තරවලට 
ෙනොෙවයි.  [බාධා කිරීම්] වාඩි ෙවනවා.  

 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
අෙප් මිනිස්සු මැරුවා කියලා ඔය පැත්ෙතන් කිව්ෙව් නැහැ, 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. අෙප් මිනිස්සු මරන ෙකොට, 
හමුදාෙව් ෙසොල්දාදුවන් මරන ෙකොට ඒවා කිව්ෙව් නැහැ. දැන් 
පජාතන්තවාදය ගැන කථා කරනවා. [බාධා කිරීම්] 

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
If you are going to talk about the killing of soldiers, 

then I will have to talk about the killing of civilians about 
which the whole world is looking at you.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Lalith Dissanayake, කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. 
 

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
Today the people of Tamil Nadu should not react 

against the people of Sri Lanka. They should react against 
the Government of Sri Lanka. When your Ministers go to 
Tamil Nadu, if there is a black-flag demonstration, I 
would welcome it. If your armed forces are going to 
Tamil Nadu for training and those people are emotionally 
affected in the protest, I would welcome that and I also 
appeal to the Government of India that they must vote 
with the US on the Resolution that is coming before 
UNHRC. Only then I feel the Government, which is so 
arrogant and irresponsible, can be brought to justice.  

Talking about the levies that have come up, you all 
are people who talk about “රට විරුෙවෝ”. You say that 
there are people who go abroad, work, send their earnings 
back to this country. They are the people who sustain the 
economy. Your balance of payments will go awry if not 
for those people.      

You have said in one of the Bills that they will be 
exempted from - 

 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Give the mike to the Hon. R. 

Yogarajan. 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
This is the harassment -  

 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
No. It is due to some technical fault, Hon. Yogarajan. 

Your mike was not purposely turned off. 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
Okay, it was some technical fault. 

Sir, this country survives because of the remittances 
of our workers overseas. But, what are you doing to 
them? You have offered, when they come back and start 
a business, to exempt them from Turnover Tax. But,  how 
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much is your Turnover Tax threshold? Rs. 12 million. Do 
you think any of these people who go abroad, work there 
and come back are going to have a turnover of Rs. 1 
million a month for them to be exempted from Turnover 
Tax? This is something you are showing them as a 
concession, which will never reach them. This is just a 
bluff! So, to call them “Rata Viruwo”, to talk so big about 
them and then not give them anything is what you are 
doing. This is the way you are deceiving all the people in 
this country.  

Now, you have brought in a Telecommunication Levy 
(Amendment) Bill, in which you say that you are going to 
reduce the Telecom Levy from 20  to 10 per cent for 
internet users. Yes, you have to develop access to the 
internet among the general public in this country. But, this 
is a small amount for those who access the internet. It is 
more of a concession to those who are involved in BPO 
operations. Maybe, that is the future of our export 
industry. So, we have to support that industry.  

But, at the same time, why do you not think of the 
“Rata Viruwo” that you talk so big about? You have 
imposed a Rs. 3 levy on every overseas call. This is in 
addition to the 20 per cent Telecom Levy that anybody 
has to pay. When the Telecom Levy first came about, it 
came through the Ministry of Environment. It was only a 
5 per cent levy. They said that was for the collection and 
disposal of e-waste. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Member, you have only one more 

minute. 
 

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
Okay, Sir. 

But, what has happened? To date, not a single 
telephone or mobile phone has been seized and disposed 
of by the Government. But, you continue with this levy 
and have increased it to 20 per cent. So, what happens to 
this Rs. 3? Rata Viruwo are people who are living away 
from their families. They leave their children, wives and 
husbands here and go abroad. The children want to speak 
to their mother or the father gets a call from her. The 
telecommunication companies are charging as less as Rs. 
2 for predetermined numbers. But, the Government is 
charging Rs. 3 on that. How very unfair? If you are really 
concerned about the Rata Viruwo, why do you not reduce 
this levy?  

 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
On telecommunication, they are charging less so that 

the amount that is charged on the interest automatically 
comes down.  

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
No, it does not. 
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
They are already getting the benefit of reduction by 

having competition.  
 

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
The user has to pay Rs. 3 a minute.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
On a reduced amount. 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
Not on a reduced amount. It is not 3 per cent but Rs. 

3. 

It is not a percentage. You pay Rs. 3 per minute as the 
IDD levy.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
No, I am not talking about that. - [Interruption.] 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
His time is up, Hon. Minister. Hon. Yogarajan, please 

wind up now. - [Interruption.] 
 

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
Hon. Minister, the Deputy Chairman of Committees 

wants me to wind up.  So, please do not disturb me.   

The companies, through competition, have reduced 
their tariff. When they reduce it, the consumer gets it into 
his left pocket. Then, you come and  rob it from him for 
Government revenue. So, everything that you do is to rob 
the people to increase revenue and waste funds like you 
wasted in Mattala.  

 
[අ.භා. 5.25] 
 

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (ෙසෞඛ  නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මීට කලින් කථා කළ 

ආර්. ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමා ජාතිවාදය ගැනයි  කථා කෙළේ.   
ම ෙග් මිනිස්සු, ම ෙග් community එක කියමින් තමයි එතුමා කථා 

815 816 
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කරලා මිනිස්සු  මරන යුගයක්  තිබුණා.  අද ෙම් රෙට් එවැනි 
තත්ත්වයක් තිෙබනවාද?    

අද ෙම් රෙට් එෙහම ෙදයක් නැහැ ෙන්. අද ෙපොලීසියකට 
ගියාම පැමිණිල්ල භාර ගන්ෙන් නැද්ද? භාර ගන්නවා ෙන්. එවැනි 
නිදහසක් තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙම් මානව හිමිකම් කඩවීම 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම්ක අසත යක්. ෙමොකද, පභාකරන් 
මැරුණ නිසා නැවත ඒ තස්තවාදය ෙම් රටට ෙග්න්න අද 
ඊළාම්වාදීන්ට ඕනෑ ෙවලා තිෙබනවා.  බටහිර රටවලටත්  ඒක 
ඕනෑ කර තිෙබනවා.  තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා රනිල් විකමසිංහ 
මහත්තයාට ඡන්දය දීලා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් හැදුවාට 
වැඩක් වුෙණ් නැහැයි කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අලියාට 
කතිරය ගහපු අය කතිරය ගැහුෙව් පභාකරන් එක්ක ගිවිසුම් 
ගහන්න ෙනොෙවයි. නමුත් රනිල් විකමසිංහ මහත්තයාට ගිවිසුම් 
ගහන්න සිද්ධ වුණා. ඉන්දියාෙවන් ඇවිල්ලා උඩින් පරිප්පු දමන 
ෙකොට, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයාට දහතුන්වන  ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනය ක්ෂණිකව ෙග්න්න සිද්ධ වුණා. ඒවා 
කැමැත්ෙතන් කළ ෙද්වල් ෙනොෙවයි. පභාකරන්ෙග් තස්තවාදය 
තිෙබන කාලෙය් බටහිර රටවලට ඒ විධියට ෙම් රටට බලපෑම් 
කරන්න හැකියාවක් තිබුණා. අද ඒ බලපෑම කරන්න බැහැ. අද 
"ෙමෙහම කරපන්" කියලා කියන්න බැහැ. බල කිරීමක් කරන්න 
බැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි ජිනීවා ෙයෝජනා සම්මත කරලා 
ෙමතැනට ෙග්න්න හදන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අපි එක ෙදයක් කියන්න 
ඕනෑ. එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් ෙයෝජනා සම්මත කරලා 
ෙග්න්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් Security Council  එකට -
ආරක්ෂක මණ්ඩලයට- විතරයි. ෙයෝජනා සම්මත කරලා රටකට 
බල කරන්න බැහැ. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 
ෙයෝජනා ෙග්න්න පුළුවන්. ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් 
නිර්ෙද්ශය ෙදන්න ඕනෑ. අපට බල කරන්න බැහැ. පසු ගිය සතිෙය් 
අපට ෙහොඳ කථාවක් තිබුණා.  ඒක ෙග්න්න පුළුවන් වන්ෙන් 
Security Council  එකට විතරයි. Security Council එකට 
ගිෙයොත් චීනය වාෙග් රටවල්  අපටත් ආරක්ෂාවට ඉන්නවා. ඒ 
නිසා ඇෙමරිකාවට  බෙලන් ෙම්ක ෙග්න්න බැහැ. ඇෙමරිකාව 
මානව හිමිකම් ගැන කථා කරනවා. අද ඉරානය ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? එත ෙකොට සිරියාවට  සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? සදාම් හුෙසේන්ලාට කෙළේ ෙමොකක්ද? අද 
ඇෆ්ඝනිස්ථානයට කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? එතෙකොට 
ෙම්වා කාෙග්ද? එෙහම නම් ඇෙමරිකන්කාරයාට ගිහිල්ලා 
ඉරාකයට ගහන්න ෙහොඳයි; එෙහම නැත්නම් ඇෆ්ඝනිස්ථානයට 
ගහන්න ෙහොඳයි. හැබැයි, ඇෙමරිකන්කාරයා ශී ලංකාෙව් මානව 
හිමිකම් ගැන කථා කරනවා. ෙමොකක්ද සිද්ධ වන්ෙන්? ඊශායලයට 
ගහනවා. පලස්තීනයට ගහන්න සල්ලි ෙදන්ෙන් කවුද? 
ඇෙමරිකාව. ෙකොපමණ මුදලක් යනවාද? අද ඇෙමරිකාෙව් 
ෙසොල්දාදුවන්  මැෙරන්ෙන් ෙකොෙහේද? ඒ අය මැෙරන්ෙන් 
ඇෆ්ඝනිස්ථානෙය් තෙල්බාන්කාරෙයෝ මරන්න ගිහිල්ලා. ෙමන්න 
ෙම්කද  පජාතන්තවාදය කියලා මම අහනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා රටක් 
හැටියට ෙම් ගැන කථා කරන්න. ෙම් සම්මුතිය ආෙවොත් ඒෙකන් 
බලපෑම් කරන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට විතරක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් රටටයි ෙග්න්ෙන්. ඇෙමරිකන්කාරයා ෙම්ක 
ෙග්න්ෙන් ෙම් රටට. ඒ නිසා අපි ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා ෙම් ගැන 
කථා කරමු. එෙහම එකතු ෙවලා  රටක් හැටියට, ජාතියක් හැටියට 
එකට නැඟී සිටින්න ඕනෑ. ෙදමළ, සිංහල මිනිස්සු හැටියට  
ෙනොෙවයි. ම ෙග් community එක, එෙහම නැත්නම් මට කථා 
කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් මෙග් සිංහලකම ගැනයි. ෙම්ක මෙග් 
රට, මම ඉපදුන රට. [බාධා කිරීමක්]  නැහැ, නැහැ. ෙම්ක 
තමුන්නාන්ෙසේටත් අයිතියි. තමුන්නාන්ෙසේ ඉතිහාසය කියවන්න. 
එදා තමිල්නාඩුෙවන් ගහලා - මට ඒ අධිරාජ යාෙග් නම මතක 
නැහැ- එළවනෙකොට දවිඩ ජනතාව ඇවිල්ලා පදිංචි වුෙණ් 
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කෙළේ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී එෙහම කථා කරන්න එපා. ඒ ගැන අපට 
ෙබොෙහොම කනගාටුයි. එදා පභාකරන් ෙම්  රෙට් මිනිස්සු මැරුවා. 
සිංහල, මුස්ලිම්, දවිඩ යන සියලු ජාතීන්වල අය මැරුවා.  හැබැයි 
එදා කවුරුවත් ඔය  විධියට කථා කෙළේ නැහැ.  අහිංසක වතු 
කම්කරුන්ෙග් සාමාජිකත්වය අරෙගන, වෘත්තිය සමිති හදා ෙගන 
අද ෙබොෙහොම යහතින් එතුමන්ලා ෙමතැන වැජෙඹනවා. ඒ නිසා ඒ 
විධියට කථා කරන්න එපාය කියා මම ඒ ගරු මන්තීතුමාට 
කියනවා.  මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට පින් සිද්ධ ෙවන්න 
තමයි අද ෙම් රෙට්  සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර් කියන සියලු 
ජනතාවට නිදහෙසේ ජීවත්  ෙවන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේට මතක ඇති ෙම් සභාෙව් සිටි කී ෙදෙනක් එදා 
මැරුවාද කියලා. අෙප් ෙජයරාජ්   පනාන්දුපුල්ෙල් හිටපු 
ඇමතිතුමා ආදී  විශාල සංඛ ාවක් මැරුවා. නිදහස ෙවනුෙවන් 
කථා කළ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අයත් මැරුවා. ෙම් රෙට් නිදහස 
ඇති කළ  නිසා තමයි  අද  අෙප් ජනාධිපතිතුමා ෙචන්නායිවලට 
ගියාම ''හූ'' කියන්ෙන්. එදා පභාකරන් මරන්ෙන් නැතිව, ෙබ්රා 
දීලා ජිනීවා ෙහෝ ෙකොෙහේ හරි යුෙරෝපීය රටකට යන්න නිදහස් 
කළා නම්  අද ඔය එල්ටීටීකාරයින්ෙග්, ඩයස්ෙපෝරාකාරයින්ෙග් 
සද්ද ඇෙහන්ෙන් නැහැ. එදා එතුමා තස්තවාදය ෙම් රෙටන් 
මුලිනුපුටා දමා තමන්ෙග් රාජකාරිය  හරියට ඉටු කළ නිසා තමයි 
අද ෙම් ෙයෝජනා එන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එදා අපට ගහනෙකොට 
කවුද හිටිෙය්? දළදා මාලිගාවට ගහනෙකොට ජිනීවාවල කථා 
කළාද? ශී මහා ෙබෝධීන් වහන්ෙසේ වන්දනා කරන්න ගිය උපාසක 
උපාසිකාවන් මරනෙකොට ජිනීවාවල ෙහෝ ඉන්දියාෙව් අය කථා 
කළාද? අඩු ගණෙන් ඉන්දියාෙව් කවුරුවත් පිකටින් කළාද? නැහැ 
ෙන්. කාත්තන්කුඩි පල්ලිෙය් මුස්ලිම්  ජනතාව සිකුරාදා ආගම 
කියනෙකොට මැරුවා. කවුරුවත් ඒ ෙවනුෙවන් පිකටින් කළාද? 
ජිනීවාවල මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ෙයෝජනා ෙගනාවාද? 
නැහැ, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. මහින්ද  රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට නිදහස් කර ෙගන, ෙම් රෙට් ඒකීයභාවය 
ෙගොඩ නඟා අද  සියලු ෙදනාම සතුටින් ඉන්නෙකොට  තමයි  දැන් 
ජිනීවා ගිහින් මානව හිමිකම් ගැන කථා කරන්ෙන්. ඇයි? ෙම් රෙට් 
ෙදෝෂාභිෙයෝග ෙගනාෙව් ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට 
එකඟවයි. මමත් ඒකට  අත්සන් කළා. ඒ හැකියාව මට තිබුණා. 
ව වස්ථාව අනුව එෙහම අත්සන් කරන්න  පුළුවන්. අපි 
ව වස්ථාවට පිටින් ගිහිල්ලා නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ජනාධිපතිතුමා 
පැහැදිලිව  කියා තිෙබනවා, ඊළඟට උතුරු පළාෙත් ඡන්දය 
තියනවාය කියා. උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධාන ෙකොමිසම 
කියන්ෙන් යුද්ධය තිබුණු කාලෙය්  සිදුවුණු තසත්වාදී කියා ගැන 
සමාෙලෝචනය කරන්න, ඒ කාලෙය් තිබුණු අත් දැකීම් කියන්න 
තිබුණු ෙකොමිසමක්.  ඒක වාර්තාවක් විතරයි.  

ඇෙමරිකන්කාරයාට  කියන්න බැහැ, ඒක ෙම් රෙට්   
කියාත්මක  කරන්න  ඕනෑය කියා. ඒක ව වස්ථාවක් ෙනොෙවයි. 
නමුත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කිව්වා පාර්ලිෙම්න්තු කාරක 
සභාවට එන්නය; ඇවිල්ලා කියන්නය කියා. ෙම්වා තැන තැන 
ෙව්දිකාවල ගිහින් කථා කරලා බැහැ. ජිනීවාවල ගිහින් කථා 
කරලා බැහැ. ෙම්වා ෙම්  පාර්ලිෙම්න්තුෙව්, ෙම් උත්තරීතර 
ආයතනෙය් කථා කර අප  බලය ෙබදීම පිළිබඳව කථා කරමුය 
කියා කිව්වා.  එදා ඒ ෙමොනවත් නැතිව  දිවංගත ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමා දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙගනාවා.  නීති-රීති තිබුෙණ් නැහැ ෙන්; උසාවි 
යන්න වුෙණත් නැහැ ෙන්.  ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වා හිතට 
ගන්න.   ජිනීවා සමුළුවට කියන්න අද ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්?  සුදු 
වෑන්වලින් ඇවිල්ලා මිනිස්සු මරනවාද? රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දී වාෙග් අද වධකාගාර තිෙබනවාද?  නැහැ 
ෙන්. එදා එෙහම ෙනොෙවයි. රිචර්ඩ් ද ෙසොයිසා  වාෙග් කී ෙදෙනක් 
මැරුවාද?  එදා ෙජ්වීපී කට්ටිය ඇවිල්ලා identity cards එකතු 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලංකාෙව් යාපනෙය්. ඒ අයට අපි සැලකුවා. සිංහල මිනිස්සු 
සැලකුවා. පිළිගත්තා. කවදාවත් අෙනක් පැත්තට හැෙරව්ෙව් 
නැහැ. ඒ කියන්ෙන් සිංහල මිනිසස්ු වන අපි ෙහොඳ මිනිසස්ු; ශී 
ලාංකිකෙයෝ ආගන්තුකයන්ට සලකන මිනිස්සු.  

ඉතිහාසෙය් ඉඳන් එෙහම සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා වැරැදි විධියට කථා කරන්න එපා. ෙම්ක මානව 
හිමිකම් කඩ වන රටක් ෙනොෙවයි. මානව හිමිකම් නිවැරැදි විධියට 
ආරක්ෂා වන්ෙන් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කාලෙය්යි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ ගැනත් කියන්න ඕනෑ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
එවැන්නක් කරගන්න බැරි වුණා. ෙමරටට පැමිෙණන 
සංචාරකයන් සංඛ ාව 2016 වන ෙකොට ලක්ෂ 25 දක්වා වැඩි 
කරගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ලක්ෂයක් වූ ඒ පමාණය 
දැන් ලක්ෂ 10ක් ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පිට රටින් එන ගුවන් 
යානයක් හදිසිෙය් කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළට බස්වන්න බැරි 
වුෙණොත් ඒ අය නැවත යන්න ඕනෑ ඉන්දියාවට. එෙහම නැත්නම් 
මාලදිවයිනට යන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ඒ එන හැම ගුවන් යානයක්ම 
අතිෙර්ක ඉන්ධන පුරවාෙගනයි එන්ෙන්. ඒ ගුවන් යානය 
කටුනායකට බසව්න්න ඔවුන්ට බැරි වන යම් හදිසි අවස්ථාවකදී 
තවත් සැතපුම් ගණනාවක් ෙගවා ඉන්දියාවට යන්න සිදු වන නිසා 
ඉන්ධන පුරවාෙගන එනවා. එෙසේ   පුරවා ෙගන එන අතිෙර්ක 
ෙතල් ටිෙක් බර පමාණය අනුව, ඔවුන් අනිවාර්යෙයන් ගුවන් 
යානෙය් seats ගණනක් හිස් කරෙගන එන්න ඕනෑ. ගුවන් යානා 
සමාගම්වලට තිබුණු ඒ ගැටලුව මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
ආරම්භ කිරීමත් සමඟ අද ඉවත් ෙවනවා. ඒ නිසා ජාත න්තර 
ගුවන් ෙසේවාව සම්බන්ධෙයන් තිෙබන වගකීම කටුනායක airport 
එකට විතරක් ෙනොෙවයි අද පැවෙරන්ෙන්. අද ඒ ගුවන් යානාවලට  
මත්තලට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අද ලංකාවට එන ෙකොට හදිසි 
අවස්ථාවකදී භාවිතයට ගන්න ෙවනම ඉන්ධන පුරවාෙගන එන්න 
අවශ තාවක් නැහැ. කලින් කියපු විධියට ගුවන් යානෙය් seats 
හිස්ව තබාගන්ෙන් නැතිව එන්න පුළුවන්කමක්, හැකියාවක්  
ලැෙබනවා මත්තල ගුවන් ෙතොටුපළ ආරම්භ වීම නිසා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අපි තවත් ෙදයක් 
කල්පනා කරන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් හදනවා 
නම් ඒක රත්මලාෙන් හදලා හරි යයිද? නැහැ. එෙහම නැත්නම්, 
ඒක හිඟුරක්ෙගොඩ හදලා හරි යයිද? නැහැ. එදා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩුවත් අඟුණෙකොළපැලැස්ෙසේ ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් 
හදන්න ෙයෝජනා කළා. ඒ අයත් ඒකට සැලසුම් හදාගත්තා. එෙහම 
බලද්දී, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හදන්න ඒ අය සැලසුම් කළ 
අඟුණෙකොළපැලැස්ෙසන් මත්තලටයි අප මාරු කරලා 
තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම්, මත්තලට ගුවන් යානා එන්ෙන් නැහැ 
කියලා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අයට අද කියන්න බැහැ. අෙනක් 
අතට, වරායක්, ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් කියන්ෙන් දීර්ඝ කාලීන 
ආෙයෝජනයක් ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි.  

ෙම් ගැලරිෙය්  පුංචි දරුෙවෝ ඉන්නවා. පාර්ලිෙම්න්තුවට එන 
ෙම් පුංචි දරුවන් ෙහට දවෙසේ අප ඉන්න තැනට එනවා. ඔවුන් 
ෙවනුෙවන් තමයි ඒ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ආරම්භ කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඔවුන්ෙග් අනාගතය ෙවනුෙවනුයි ඒ ආෙයෝජනය. 
ඔවුන් ඉපෙදන ෙකොට තිබුෙණ් නැහැ මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළක්. මට ඉදිරි අනාගතෙය්දී එහි පෙයෝජන සියල්ල 
භුක්ති විඳින්න බැරි ෙව්වි. නමුත් මෙග් දරුවාට ඒ අවස්ථාව 
ලැෙබනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට දීපු කතිරයට 
ගැළෙපන විධියට එතුමාෙග් කාලෙය්දී දරුවන් ෙවනුෙවන් ෙම් 
රටට වත්කමක් ඉතිරි කර තිෙබනවා. අද හම්බන්ෙතොට වරායක් 

ඇති කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම හම්බන්ෙතොට ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළක් ඇති කරලා තිෙබනවා. අපි ඊෙය් මත්තල ගිහින් 
සිටියා. අවු රස්ෙන් නිසා ඉන්න අමාරු වුණා. එෙහම නම් අප 
හිතට ගන්න ඕනෑ, අපට  පැය තුනක් හතරක් ඉන්න එක එච්චර 
අමාරු නම් ඒ පෙද්ශෙය් මිනිසුන් ෙකොච්චර දුකක් විඳිනවා ඇත්ද 
කියලායි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද සංවර්ධනයක් ඇති 
ෙවනවා. ඒ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සහ වරාය නිසා ඒ පෙද්ශෙය් 
ෙලොකු සංවර්ධනයක් ඇති ෙවනවා. සංචාරක ව ාපාරය 
ගත්ෙතොත්, 2016 වන ෙකොට සංචාරකයන් ලක්ෂ 25ක් අෙප් රටට 
ෙගන්වා ගැනීමට තමයි අප ඉලක්ක කරන්ෙන්. අල්ලපු රට වන 
ඉන්දියාවට එන සංචාරකයන් පමාණය ලක්ෂ 250යි. 
තායිලන්තයට එන පමාණය ලක්ෂ 300යි; වියට්නාමයට එන 
පමාණය ලක්ෂ 250යි. අප ඉලක්ක කරන්ෙන් එච්චර ෙලොකු 
ගණනක් ෙනොෙවයි. අපි ලක්ෂ 25යි ඉලක්ක කරන්ෙන්. එෙහම 
නම් ඒ සඳහා අවශ  කාමර ටික තිෙබන්න ඕනෑ. ෙමතුමන්ලා කෑ 
ගැහුවා රජය ඉඩම් විකුණනවා, ඉඩම් අඩු ගණනටයි ෙදන්ෙන් 
කියලා. එෙහම නැහැ. සංචාරකයන් එනෙකොට අපි අවශ  කාමර 
ටික හදලා තියන්න ඕනෑ. කාමර 1,500යි දැනට තිෙබන්ෙන්. අපි 
එම පමාණය 15,000ට ෙගෙනන්න ඕනෑ. අපි ඒවා හදන්න 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. Shangri-La එක, Hyatt එක, Marriott  
එක ගාලු මුවෙදොර ආදි පෙද්ශවල ෙහෝටල් ටික ඉදි කරන ෙකොට 
ඒ කෑ ගහපු අයට ඉදිරි අනාගතෙය් ඒ ආශ්චර්යය දකින්න පුළුවන් 
ෙව්වි කියලා මම හිතනවා.  මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඇති 
කරපු ඒ ආශ්චර්යය ෙහොඳින් බලාගන්න දරුවන්ට අනිවාර්යෙයන් 
පුළුවන්. අපි ෙම් ෙවනස ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. අප ඒවා විෙව්චන 
කරන්න ඕනෑ ඊර්ෂ ාසහගත ෙකෝණයකින් බලලා ෙනොෙවයි. 
රාජපක්ෂ රජයක් යටෙත් ෙම් රෙට් විශාල සංවර්ධනයක් ඇති 
වුෙණ් නැහැ කියලා කියන්න කාටවත් බැහැ. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, තවත් ෙදයක් කියන්න 
ඕනෑ. රනිල් විකමසිංහ විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළු අය අද උෙද් 
ඉඳන් කෑ ගැහුවා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් ඔවුන්ට ලැබුෙණ් නැහැ 
කියලා. එතුමන්ලා ෙම්ක අලුත් ෙදයක් හැටියට හඳුන්වන්න 
හැදුවා. ෙම්ක අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. අෙප් ජනාධිපතිතුමා 2013 
අය වැය ෙයෝජනාෙව් ෙම් ෙයෝජනා පැහැදිලිව සඳහන් කර 
තිෙබනවා. එතුමා ෙමොකක්ද කියා තිෙබන්ෙන්? උදාහරණයක් 
විධියට, සීනි කර්මාන්තය ගැන එහි සඳහන් කර තිෙබන කාරණය 
ගනිමු. 2013 අය වැය කථාෙව්දී එතුමා කියනවා, "...සීනි වලට 
ආෙද්ශනය කළ හැකි ෙද්ශීය හකුරු, පැණි හා අතිෙර්ක නිෂ්පාදන 
පුළුල් කිරීම සඳහා කිතුල් ගස් ෙමන්ම ෙපොල් ගස් මැදීමට 
ඉඩදීමටද ෙයෝජනා කරනවා. හකුරු, පැණි හා සීනි නිෂ්පාදන 
දිරිගැන්වීම සඳහා එම භාණ්ඩ ආනයනය සඳහා බලපවත්නා බදු 
ඉහළ මට්ටමක පවත්වා ගැනීමට මා ෙයෝජනා කරනවා." කියලා. 
ගස් මැදීමට තිෙබන බද්ද අද අයින් කර දමා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙපොල් ගසයි, කිතුල් ගසයි මදින්න අවශ  සහනය අද තිෙබනවා. 
ඒෙකන් ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවන්ෙන්? අඩු ගණෙන් ඒ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදකයන් ෙබොෙහෝ ෛධර්යයට පත් ෙවනවා. හකුරු ටිකක් 
හදාෙගන ආවත් ෙපොලීසිෙයන් අද අල්ලන්ෙන් නැහැ.                         

ඉතින්, ෙම්ක අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් අය ෙකස් පැෙලන 
තර්ක ෙගන එමින්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව වැරදියි, වැරදි පැත්තකට 
යන්ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාර්ය මණ්ඩලය ෙම් කටයුතු හරියට 
කරලා නැහැ කිව්වා. ඒ වාෙග් ෙගොඩක් ෙද්වල් කිව්වා. නමුත් අපි 
ෙම් සාකච්ඡා කරන්ෙන්, ෙම් කියාවට නංවන්ෙන් අය වැය 
ෙයෝජනාෙව් තිබුණ ෙද්වල්. ෙම් ෙයෝජනා අලුතින් හඳුන්වලා 
ෙදනවා ෙනොෙවයි. ෙම්ක අපි ෙත්රුම් ගන්න  ඕනෑ. ඒ අනුව අපි 
කටයුතු කරන්න  ඕනෑ. 

ඊ ළඟට, වරාය සහ ගුවන්ෙතොටුපල සංවර්ධන බදු 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ගැන බලමු. අපි අද කර්මාන්ත 
දියුණු කරන්න ඕනෑ. ඒ කර්මාන්ත දියුණු කිරීෙම්දී වැදගත් 
වන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම පතිඅපනයනයයි. ගුවන් ෙතොටුෙපොළ බද්ද 
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පිළිබඳව ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් පැහැදිලිව සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක 2011 අංක 18 දරන වරාය සහ ගුවන්ෙතොටුපල 
සංවර්ධන බදු පනතට ෙගෙනන ලද සංෙශෝධනයක්. ෙමම 
සංෙශෝධනය මඟින් පධාන වශෙයන් ෙවන්ෙන් පතිඅපනයනය සහ 
භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයට අදාළ අමු දව යක් වශෙයන් ආනයනය 
කරනු ලබන යම් භාණ්ඩයක පිරිවැය රක්ෂණය සහ නැව් ගාස්තු 
සම්බන්ධ බදු නිදහස් කිරීමයි. පතිඅපනයනයක් සඳහා කරනු ලබන 
නිෂ්පාදනයක් ෙවනුෙවන් බදු සහන ලබා දීම තමයි ෙම්ෙකන් සිදු 
වන්ෙන්. විපක්ෂය ෙම්වාට විරුද්ධ ෙවනවා; ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් 
හම්බ වුෙණ් නැහැ කියනවා. ෙම්වා මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙගදර ෙගන යන්න කරන ෙද්වල් ෙනොෙවයි. 
පතිඅපනයන සඳහා බදු සහන ලබා දීම තුළින් ෙම් රෙට් 
නිෂ්පාදකයාට විෙද්ශ විනිමය උපයා ගන්න හැකියාවක් 
ලැෙබනවා. ෙම්ක අය වැෙය් සඳහන් කරුණක්. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කළ ෙයෝජනාව 
කියාත්මක කරන්නයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවසරය පතන්ෙන්. 
නමුත් විපක්ෂෙයන් කිව්වා, අපි ෙම් ගැන දන්ෙන් නැහැ, තව 
දවසකට කල් දාන්න කියලා. ඇයි අපි කල් දාන්ෙන්? අද රනිල් 
විකමසිංහ විපක්ෂ නායකතුමා කිව්ව ආකාරයට, ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත් ටික අද සම්මත කෙළේ නැත්නම් ෙහට ෙම් වරපසාදය 
ලබන්න තිෙබන අයට ඒක ලබන්න බැරි ෙවනවා. එෙහම නම් ෙම් 
ෙයෝජනා නීතියක් බවට පත් කරන්න ඕනෑ. අපි ෙම් පිළිබඳව අද 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා කරලා, ෙහට දවෙසේ නීතියක් බවට පත් 
කිරීම තුළින් ඒ පෙයෝජනය ලබන්ෙන් ෙම් රෙට් අහිංසක 
ජනතාවයි. විරුද්ධ පක්ෂෙයන් ෙගනාව ෙකස් පැෙලන තර්කවලට 
මුල් තැන දීලා, ගරු කථානායකතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් 
සාකච්ඡා කිරීම පතික ්ෙෂේප කළා නම් අහිංසක ජනතාවට,  
ව වසායකයන්ට ෙමයින් ලැෙබන වරපසාදය නැති ෙවලා යනවා.   

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් කලුතර 
දිස්තික්කෙය් ගරු මන්තීතුමා calendar එකක් ගැන කිව්වා. දින 
14යි, දින 13යි කියලා. මාත්  සාමාජිකයන් බදවා ගන්න ගෙම් 
ඇවිදින විට එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකෙයකුෙග් ෙගදරකට ෙගොඩ 
වුණා. ඒ ෙගදර රන්බණ්ඩා කියලා මහත්මෙයකුෙග්. එතුමා 
ෙපොතක් හදලා ඒෙක් ලියලා තිබුණා දින 780යි කියලා. ඒ එක එක 
දින කපලා දින 600ට විතර අඩු කර තිබුණා. ඉන් පසුව දින අඩු 
කරන එක නවත්වලා තිබුණා. මම ඇහුවා, තමුන්නාන්ෙසේ එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ෙහොඳ සාමාජිකෙයක්. ඇයි ෙම් දින 780 සිට 
ඇවිල්ලා,  දින 600දී නවත්වලා තිෙබන්ෙන් කියලා. "සර්, අෙප් 
ආණ්ඩුවක් එයි කියන බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් තමයි යූඑන්පී 
ආණ්ඩුවක් එන්න තව දින 780යි, දින 600යි කියලා ලිව්ෙව්, නමුත් 
දින 600ට එන විට වැඩක් නැහැ කියලා ෙත්රුණා, එක පැත්තකින් 
සජිත් කඩා ෙගන යනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් තව ෙකෙනක් 
යනවා. රනිල් එපා කියලා තව කට්ටියක් කියනවා. සමහර 
රූපවාහිනි මාධ වලින් හවසට විපක්ෂ නායකතුමාට ඉවර 
ෙවන්නම ගහනවා. ඉතින් අපට ආණ්ඩුවක් හදන්න බැහැ, ඒ නිසා 
මම කැලැන්ඩරය කටු ගාලා දැම්මා'' කියලා එතුමා මට කිව්වා. ඒ 
දින එකක්වත් දැන් නැහැ. සම්පූර්ණෙයක් ඒ කැලැන්ඩරය කටු 
ගාලා ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. දැන් ඒ දින දර්ශනය 
පවත්වාෙගන යන්ෙන් නැහැ. අපි නම් දින 14න් ලස්සනට ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ විවෘත කළා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් දින ගණින calendar එකක්වත් අද 
හදන්ෙන් නැහැ. අද එෙහම calendar එකක්වත් පවත්වාෙගන 
යන්න බැහැ. ඇයි ඒ? තමුන්නාන්ෙසේලාට ගමනක් නැහැ; 
නායකෙයක් නැහැ. නායකත්වය ෙබදිලා. ඉදිරියට යන දර්ශනයක් 
නැහැ. හිටපු ඔක්ෙකොම නායකෙයෝ අපිත් එක්ක ඉන්ෙන්. එදා මම 
මූලාසනෙය් සිටින විට disturb  කළ ගරු අස්වර් මන්තීතුමා අද 
අපිත් එක්ක ඉන්ෙන්. ගරු කාදර් මන්තීතුමා ඉන්ෙන් අපිත් එක්ක. 
ඒ විධියට බැලුවාම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකෙයෝ විශාල 
ගණනක් අපිත් එක්ක ඉන්ෙන්. ගරු හකීම් මන්තීතුමා අපිත් එක්ක 
ඉන්ෙන්. එතුමා අද ඇමතිවරෙයක්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි අතාවුල්ලා ඇමතිවරයා අපිත් එක්ක 
ඉන්ෙන්. ෙම්ක තමයි ෙවනස. ඒ වාෙග්ම අෙප් ෙකෙහළිය 

රඹුක්වැල්ල ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා. මම මූලාසනෙය් සිටින විට 
විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන කෑ ගහනවා, රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා, 
බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා. ඒ වාෙග්ම අෙප් කඳු රටින් ආපු 
මන්තීතුමා. අද ෙම් සියලු ෙදනාම අපට එකතු ෙවලා සිටිනවා. ඒ 
විධියට බැලුවාම ඒ පුද්ගලයා ඒ දින දර්ශනය කටු ගාපු එක හරි. 
ඔහු හිතා ෙගන හිටියා අඩු ගණෙන් යම් ගමනක් යයි කියලා. 
නමුත් ඉන්න ටික ෙදනාවත් ඉදිරි ගමනක් යන්ෙන් නැහැ, ඒ අය 
ෙලොක්ෙකෝ ෙවන්න දඟලනවා විතරයි. සමහර අය කප්පම් 
ඉල්ලන්න ගිහින්, අල්ලස් ඉල්ලන්න ගිහින් තිෙබනවා. ඒ ආණ්ඩුව 
හදන්න යන කට්ටියට, අපව විෙව්චනය කරන මන්තීවරුන්ට 
පැමිණිලි වැෙටනවා ලක්ෂ 10ක් 15ක්  සල්ලි ඉල්ලුවාය කියලා. 

ඒ නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ගමනක් නැහැ. ඒ නිසා කෑ 
ගැහනවා. රවි කරුණානායක මන්තීතුමා  හැමදාම කියනවා, ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවා කියලා.  නමුත් ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය කඩා වැෙටන්ෙන් නැහැ. අද එක හාල් ඇටයක්වත් පිට 
රටින් ෙගන්වන්ෙන් නැහැ. කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් අද ෙම් රෙට් 
මිලියන 20ක් වන ජනගහනයට වඩා ජංගම දුරකථන තිෙබනවා. 
එදා ගමට විදුලිය ලැබිලා තිබුෙණ් සියයට 75කටයි. අද සියයට 
95ක් දක්වා එය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අද අපට  ගම්වලට යන්න 
පුළුවන්. අද ගම්වල පාරවල් කාපට් කර තිෙබනවා. ෙම් 
ආකාරෙයන් අද ෙම් රෙට් ඉතාම ෙහොඳ සංවර්ධනයක් සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. ගමට සංවර්ධනය ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ගාම ෙසේවා 
වසම් 14,000කට වැඩි පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ හැම ගා ම ෙසේවා 
වසමකම  සංවර්ධනයක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
සංවර්ධනය සැබෑ ෙලසින් දකින්න අපි ගමට යන්න ඕනෑ. ජීවන 
වියදම වැඩි වන එක නවත්වන්න බැහැ. ඒක කවදාකවත් අඩු  
ෙවලා නැහැෙන්. අපි දන්නවා ඒ කාලෙය් අෙප් තාත්තා  පඩි 
අරෙගන ෙගනාපු මුදල. එදා අපි ඉස්ෙකෝෙල් යන ෙකොට සතියකට 
pocket money එක විධියට දුන්ෙන් රුපියලයි නැත්නම්  ෙදකයි. 
1964 මම මහනුවර ධර්මරාජ විද ාලෙය් ෙන්වාසිකාගාරෙය් 
ඉන්න ෙකොට මට සතියකට දුන්ෙන් රුපියලයි. ඒ pocket money 
එෙකන් තමයි මම ජීවත් වුෙණ්. නමුත් අද ඒ තත්ත්වය ෙවනස් 
ෙවලා තිෙබනවා. අද ජීවන වියදම ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා.  ඒත් 
එක්කම ආදායමත්  ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා.  ඒක නවත්වන්න 
බැහැ. නමුත් ෙම් රට අද යම් කිසි ස්ථාවර මට්ටමක තිෙබනවා. 
ෙම් ර ට කඩා වැටුෙණ් නැහැ.  ෙම් රෙට් එක බැංකුවක්වත් කඩා 
වැටුෙණ් නැහැ. මූල  සථ්ාවරත්වයක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් අද 
විවිධ සම්පත් තිෙබනවා.   

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ණය අරෙගන 
තිෙබන බව ඇත්තයි. එදා අෙප් ආදායම රුපියල් සියයක් නම්  
ණය ගත්ෙත් රුපියල් 10යි. අද අෙප් ආදායම රුපියල් 1,000ක් 
වන ෙකොට රුපියල් 200ක් විතර ණය ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ණය 
අනුපාතය ගත්ෙතොත් දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 78.8ක 
වෙග් පමාණයකයි තිෙබන්ෙන්. ඒක ඉහළ ගිහිල්ලා නැහැ. නමුත් 
විපක්ෂය හැම ෙවලාෙව්ම උත්සාහ කරන්ෙන් මාධ  හරහා වැරදි 
මතයක් ඉදිරිපත් කරන්නයි. ෙමොකද, අද රජෙය් මාධ  
තිෙබන්ෙන් ෙදකයි. ඒ, රූපවාහිනී සංස්ථාවයි, ITN එකයි. නමුත් 
අද රජයට විරුද්ධව ෙකොච්චර මාධ  තිෙබනවාද? ඒ නිසා ඔවුන්ට 
ෙම් මාධ  හරහා ෙලොකු ෙදයක් කරෙගන යන්න පුළුවන්. දැන් 
බලන්න, වරායට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා කන්ෙට්නර් එකක්.  එක 
මනුෂ යකු කියනවා ෙම්ක පිටුපස ෙද්ශපාලන හස්තයක්  
තිෙබනවා කියලා.  එෙහම නම් නම ෙහළි කරන්න කවුද කියලා.  
කාටවත් ඒක කියන්න බැරිකමක් නැහැෙන්. කවුද ෙගන්නුෙව් 
කියලා කියන්න. නමුත් ෙම් පකාශන කරන අය කවුරුත් නැහැ.  
ඊෙය් ෙපෙර්දා වරායට ඛනිජ ෙතල්  ෙගනාවාම එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් වෘත්තීය සමිති නායකයා මාධ යට කථා කරලා 
කියනවා, ෙම් ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන් බාල ෙතල් කියලා. 
පරීක්ෂණයක් කරලත් නැහැ. ෙහොඳ ෙවලාවට ගරු ඇමතිතුමා  ඒ 
ෙවලාෙව්ම මාධ  හරහා පකාශයක් කළා එෙහම ෙදයක් නැහැ 
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කියලා. නමුත් අද ඇතැම් අය මාධ  හරහා මතයක් ඇති කරන්න 
උත්සාහ කරනවා, ෙම් ආණ්ඩුව යන ගමන වැරදියි කියලා.   

ඒ වාෙග්ම ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා මා හිතන 
විධියට වැස්සකටවත් ඉස්පිරිතාලයකට ෙගොඩ ෙවලා නැහැ. 
හැබැයි එතුමා කියනවා, ඉස්පිරිතාලවල ෙබෙහත් හිඟයි කියලා. අද 
බලන්න, caesarean එකකින් දරුවකු ගන්න ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහලක ෙකොපමණ මුදලක් අය කරනවාද කියලා. ඊෙය් ෙපෙර්දා 
මෙග් යාළුෙවකු මට කිව්වා, ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලක එම සැත්කමට 
රුපියල් ලක්ෂයක් අය කළා කියලා.  නමුත් අද රජෙය් ෙරෝහල්වල 
ෙම් ෙසේවාව ෙනොමිලෙය් ලබා ෙදනවා. ඉතින්  අද ෙම් තත්ත්වය 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මා හිතවත් මහත්මයකුට ඊ ෙය් ෙපෙර්දා 
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලකින් හදවත් සැත්කමක් කළා. රුපියල් ලක්ෂ 
11ක් වැය වුණාලු. හදවත්  සැත්කමකට රුපියල් ලක්ෂ 8ත්, 11ත් 
අතර මුදලක් වැය වනවා. නමුත් රජෙය් ෙරෝහල්වල ෙම් සැත්කම 
කරන්ෙන්  ෙනොමිලෙය්යි. අද පිළිකා ෙරෝහෙල් පිළිකා  ෙරෝගීන්ට 
ෙකොච්චර පතිකාර කරනවාද?  රජෙයන් රුපියල් බිලියන 125ක් 
ෙවන් කරලා ජනතාවට ෙම් සියලු ෙසේවාවන් ෙනොමිලෙය්  ලබා 
ෙදනවා.   නමුත් ෙම් අය නිකරුෙණ් කියවනවා, ඉස්පිරිතාලයකට 
ගියාම ෙබෙහත් නැහැ කියලා. නමුත් ජනතාව දන්නවා, 
ඉස්පිරිතාලයකට ගියාම ෙබෙහත් ටික තිෙබන බව;   x  ray එක 
ගන්න බව;  ශල  ෛවද වරයා පතිකාර කරන බව. ඒ නිසා  ෙම් 
අය ෙමොනවා කිව්වත් අද  මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුව ගෙම් ජනතාවට  සහන සලසා තිෙබනවා.  අපි ෙම් රෙට් 
ෙවනසක් ඇති කර තිෙබනවා. අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන  වරාය සහ 
ගුවන්ෙතොටුෙපොළ  සංවර්ධන බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත, 
ආර්ථික ෙසේවා (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත, සුරාබදු 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත සහ විදුලි සංෙද්ශ බදු (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පත යන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත්  ෙම් රෙට් අහිංසක 
ජනතාවෙග් ජීවන වියදම වැඩි කරන ඒවා ෙනොෙවයි.  සුරාබදු 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත තුළින්  ඔට්ටු ඇල්ලීම වාෙග් 
ෙද්වල්වලට බදු වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව එක 
ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. අද ෙම් ෙගෙනන සංෙශෝධන පනත් 
ෙකටුම්පත්  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අය වැය ෙයෝජනා හැටියට 
ඉදිරිපත් කළ ඒවා.  ඒ නිසා ෙම්වා  ඒ අය වැය ෙයෝජනා නීතියක් 
බවට පත් කර, ෙම් රෙට් ජනතාවට සහන සලසන්න ෙගනා 
සංෙශෝධන හැර, බඩු මිල ඉහළ දමන එෙහම නැත්නම් ජනතාවට 
බර පැටෙවන බදු ෙනොෙවයි කියන කාරණය පකාශ කරමින් මා 
නිහඬ වනවා. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 
යුතු ය.'' [ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා] 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் 

சாட்டப்ப மாக"  [மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ கம] 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama.] 
 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
Considered in Committee. 
[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair.] 

1 සිට 4 දක්වා  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට 
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 
හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන   රහිතව, වාර්තා කරන ලදී. 

 
1ஆம் வாசகத்தி ந்  4ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .  
 சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 

ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .  
சட்ட லம் தி த்தமின்றி அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட .   

 
Clauses 1 to 4 ordered to stand part of the Bill. 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill. 
Bill reported without Amendments. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
I move, 

"That the Bill be now read the Third time." 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව තුන් වන වර කියවා සම්මත 

කරන ලදී.  
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் ன்றாம் ைற மதிப்பிடப்பட்  

நிைறேவற்றப்பட்ட . 
Question put, and agreed to.  
Bill accordingly read the Third time, and passed. 

 

ආර්ථික ෙසේවා ගාසත්ු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත 

ெபா ளாதாரச் ேசைவ விதிப்பன  
(தி த்தம்) சட்ட லம் 

ECONOMIC SERVICE CHARGE (AMENDMENT) 
BILL  

 

ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
I move, 

 
"That the Bill be now read a Second time." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 
යුතු ය.'' [ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා] 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் 

சாட்டப்ப மாக"  [மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ கம] 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama.] 
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[ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා] 



2013 මාර්තු 19 

කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
Considered in Committee. 
[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair.] 

 
1 සිට 4 දක්වා  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන රහිතව, වාර්තා කරන ලදී. 

 

1ஆம் வாசகத்தி ந்  4ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .  

 சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .  

சட்ட லம் தி த்தமின்றி அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட .   
 

Clauses 1 to 4 ordered to stand part of the Bill. 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill. 
Bill reported without Amendments. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
I move, 

"That the Bill be now read the Third time." 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව තුන් වන වර කියවා සම්මත 

කරන ලදී.  
 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் ன்றாம் ைற மதிப்பிடப்பட்  

நிைறேவற்றப்பட்ட . 
 
Question put, and agreed to.  
Bill accordingly read the Third time, and passed. 

 
සුරාබදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත  
ம வாி (தி த்தம்) சட்ட லம் 

EXCISE (AMENDMENT) BILL  
 

ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
I move, 

 
"That the Bill be now read a Second time." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 
යුතු ය.'' [ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා] 

தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் 

சாட்டப்ப மாக"  [மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ கம] 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama.] 
 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
Considered in Committee. 
[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair.] 

 
1 සිට 3 දක්වා  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන  රහිතව, වාර්තා කරන ලදී. 
 

1ஆம் வாசகத்தி ந்   3ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .  

 சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .  

சட்ட லம் தி த்தமின்றி அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட .   
 

Clauses 1 to 3 ordered to stand part of the Bill. 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill. 
Bill reported without Amendments. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
I move, 

 
"That the Bill be now read the Third time." 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව තුන් වන වර කියවා සම්මත 

කරන ලදී.  
 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் ன்றாம் ைற மதிப்பிடப்பட்  

நிைறேவற்றப்பட்ட . 
 
Question put, and agreed to.  
Bill accordingly read the Third time, and passed. 

 
විදුලි සංෙද්ශ බදු (සංෙශෝධන) පනත් 

ෙකටුම්පත 

ெதாைலத்ெதாடர்  அற ட் ச் (தி த்தம்) 
சட்ட லம் 

 TELECOMMUNICATION LEVY (AMENDMENT) 
BILL  

 
 
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
I move, 

 
 "That the Bill, be now read a Second time." 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 
 
 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 
යුතු ය.'' [ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා] 
 

தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் 

சாட்டப்ப மாக"  [மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ கம] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama.] 
 
 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair.] 

 
 

1 වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

1ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 1, ordered to stand part of the Bill. 
 
 

2 වන වගන්තිය.- (2011 අංක 21 දරන විදුලි සංෙද්ශ 
බදු පනෙත් 2 වන වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 
வாசகம் 2.- (2011ஆம் ஆண் ன் 21ஆம் இலக்க, 
ெதாைலத்ெதாடர்  அற ட் ச் சட்டத்தின் 2ஆம் 

பிாிைவத் தி த் தல்.) 
CLAUSE 2. - (Amendment of the section 2 of the Telecommunication 

Levy Act No. 21 of 2011.) 
 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු නිෙයෝජ   සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"2 වන පිටුෙව්, 2 වන සහ 3 වන ෙප්ළි ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත 
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 

'මාසය සම්බන්ධෙයන් එම විදුලි සංෙද්ශ ෙසේවා ලැබීෙම් දී කියාකරු විසින් 
සපයනු ලබන විදුලි සංෙද්ශ ෙසේවාවල අගය මත' " 

 
 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
 

2 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

2ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

3 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 12 වන 
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 

வாசகம் 3.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 12ஆம் 
பிாிைவத் தி த் தல்.) 

CLAUSE 3. - (Amendment of section 12 of the Principal enactment.) 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු නිෙයෝජ   සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"2 වන පිටුෙව්, 20 වන ෙප්ළිෙය් සිට 24 වන ෙප්ළිය දක්වා (ඒ ෙප්ළි 
ෙදකම ඇතුළුව) ෙප්ළි ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
ආෙද්ශ කරන්න: 

'සංෙද්ශ සමාගම් අතර සහ ෙද්ශීය කියාකරුවන් සහ විෙද්ශීය විදුලි 
සංෙද්ශ ෙසේවා සපයන්නන් අතර සහ ජාත න්තර විදුලි සංෙද්ශ ෙසේවා 
අතර ඇති කර ගත් අන්තර් සම්බන්ධතා ෙසේවාවන් සහ පෙව්ශ 
ෙසේවාවන්' " 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
3 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
3ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

4 වන වගන්තිය.- (හානිපූරණය.) 
வாசகம் 4.- (நட்ேடாத்தரவாதம்.) 

CLAUSE 4. - (Indemnity.) 
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු නිෙයෝජ   සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන 

ඉදිරිපත් කරනවා. 

(1)    "2 වන පිටුෙව්, 32 වන සහ 33 වන ෙප්ළි ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට 
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 

  
පධාන පඥප්තිෙය් 2 වන වගන්තිය යට ෙත් බලය 
ෙදන ලද යම් කියාකරුවකු විසින් යම් ගාහකයකුෙගන් 
2013 ජනවාරි   මස 1 වන දිනෙයන් ආරම්භ වී  2013 
මාර්තු මස 31 වන දිනෙයන් අවසන් වන කාල සීමාව 
තුළ දී ෙමම පනෙත් විධිවිධාන සලස්වා ඇති පරිදි 
විදුලි සංෙද්ශ බද්ද අය කර එකතු කරන අවස්ථාවක දී, 
එම බද්ද සියලු කාර්ය සඳහා වලංගු ෙලස අය කර, 
එකතු කරනු ලැබූ ෙලස සලකනු ලැබිය යුතු ය: 
එෙසේ වුව ද, ෙම් වගන්තිෙය් ඉහත කී විධිවිධාන එකී 
කාල සීමාව තුළ දී අය කර එකතු කරනු ලැබූ එම බදු 
මුදල් සම්බන්ධෙයන් යම් අධිකරණයක් විසින් නිකුත් 
කරන ලද යම් තීරණයකට ෙහෝ ආඥාවකට ෙහෝ යම් 
අධිකරණයක විභාග ෙවමින්  පවතින නීති කෘත යකට 
බල ෙනොපෑ යුතු ය." 

 
(2)     "3 වන පිටුෙව්, 1 වන ෙප්ළිෙය් සිට 5 වන ෙප්ළිය දක්වා (එම ෙප්ළි 

ෙදක ද ඇතුළත්ව) ෙප්ළි ඉවත් කරන්න." 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
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4 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

4ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 
 

5 වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 
හැටියට  තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන   සහිතව වාර්තා කරන ලදී. 
 
5ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட .  
 சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 

ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .  
சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட .   
 
Clause 5, ordered to stand part of the Bill. 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill. 
Bill reported with Amendments. 

 
  

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
I move, 
 

 "That the Bill, as amended, be now read the Third time." 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්,  තුන් වන 

වර කියවා සම්මත කරන ලදී. 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா  ன்றாம் ைறயாக 

மதிப்பிடப்பட்  நிைறேவற்றப்பட்ட . 
Question put, and agreed to.   
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.   

 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ''පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් 

කල් තැබිය යුතුය''යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 5.55 ට, 2013 මාර්තු 20 වන  

බදාදා  අ. භා. 1 .00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
அதன்ப  பி. ப. 5.55 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2013 மார்ச் 20, 

தன்கிழைம பி. ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
Adjourned accordingly at 5.55 p.m. until 1.00 p.m.  on Wednesday, 

20th March, 2013. 
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සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සදහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංසක්ාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ   
නම් ගාසත්ුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාසත්ුව රු. 2.50කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන, පාමංකඩ පාර, අංක 102, 
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය්  පකාශන  කාර්යාංශෙය්  අධිකාරී  ෙවත  සෑම  වර්ෂයකම  ෙනොවැම්බර්           
30 දාට  පථම දායක  මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.  

නියමිත දිෙනන් පසුව  එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற் 
ெசல  பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 102, 
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம்  6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்  

ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்  
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்  

ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subscriptions : The annual subscription for Official Report of Hansard is Rs. 2,178. A single copy of  Hansard is available for                
Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an  annual subscription fee to the  

 SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PUBLICATIONS BUREAU, No. 102,Piyasiri Building, Pamankada Road,  
Kirulapone, Colombo 6. The fee should reach him on or before November 30 each year .  

Late applications for subscriptions will not be accepted. 
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